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eni bir eğitim-öğretim yılının başındayız.
Okulların açılmasıyla birlikte çocuklarımız yeni
bir heyecanla okullarına gidiyorlar. Bizler de
çocuklarımız kadar heyecanlanıyor ve onlardan
çok şeyler bekliyoruz. Beklenti içinde olmakla aslında pek
de haksız sayılmayız. Ancak çocuklarımızdan başartlı olmalarını isterken, kendi vazifelerimizi de gözardı edemeyiz.
Çocuklar çiçek gibidirler; ilgi, sevgi, bakım isterler.
Sadece maddt ihtiyaçlarını karşılamak çoğu zaman yeterli
olmaz. Çocuğun ruh halinden tutun da, çevresine, ilişki
kurduğu kişilere , davranışlarıyla bize vermek istediği
mesaja dikkat etmek ve bize güveninin gittikçe artması
için ilgimizin azalmaması gerekir. Aksine bir durum,
çocuğu bizden uzaklaştırır.
Eğitimin , insana yatırımın, gençliğe ve çocuklarımıza
sahip çıkmanın, eğitim öğretim kurumlarına sahip
çıkmanın. çocukların ruh hali ve maneviyatını önemsemenin gerekliliği konusunda sözü uzatmaya ihtiyaç yoktur. Çünkü artık bunun önemi herkes tarafından bilinmektedir. Bu konuda dikkat edilmesi gereken, yerinde ve
zamanında müdahale, gençliği ihmal etmemektir.
"Bugünün işini yarına bırakma'" diye atalarımızın güzel
bir sözü vardır. Bazen yarın çok geç olabilmekte,
ihmalkarlığımız bize pahalıya malolmaktadır. O halde
yapılması gereken, fert olarak, kurum olarak çocuklarımızın eğitim ve öğretimi konusunda üzerimize düşeni
yapmakbr.
Bilindiği gibi kalkınmada en önemli ve değerli
kaynak insandır . Yüce dinimizin yönelişi de insanadır.
Onu dünya ve ahirette mutlu kılmaktır. Bu sebepledir ki,
insanın eğitimi ile ilgilenmek, gelecekte huzurlu bir ortam
oluşturarak, dini ve milli kimliğini muhafaza etmenin önemini kavrayacak nesiller yetiştirmek, onları dint ve dünyevi
bilgilerle techiz etmek kalkınmanın vazgeçilmez bir şarbdır.
Özellikle gençlik konusunda duyarlı olmak,
onların meselelerine çözüm üretmek, onları kavganın
ve nefretin insanı değil, bilginin ve sevginin insanı olarak
yetiştirmek ebeveynlerin yamsıra resmi veya özel her
kurum ve kuruluşun üzerinde durması gereken önemli bir
husustur. Çünkü şu bilinen bir gerçektir ki manevi ve
dünyevi duygularla dolu olarak yetiştirilen nesil ülkemizi
sadece ekonomik planda değil, mana planında. gönül
planında da kalkındıracak, milli ve manevi değerlerimizi,
ahlaki kıymetlerimizi muhafaza edecek ve bu değerleri
21. asra taşıyacaktır. Aksi takdirde gelecek için, değerleri
zayıflamış, karakteri yıpranmış, sosyal alanda çöküntüye
uğramış. ekonomik alanda herkese muhtaç bir toplumla
karşılaşmak kaçınılmaz bir sonuç olacaktır.
Şu günlerde millet olarak hepimiz Cumhuriyetimizin
75. yılını coşkuyla kutluyoruz. Bu vesileyle düzenlediğimiz

Mehmet Kervancı • Genel Müdür
etkinliklerle Cumhuriyetimizin kurucusu aziz Atatürk' e
minnettarlığımızı çeşitli vesilelerle dile getiriyoruz.
Cumhuriyetimizin kalıcılığını temin etmek, demokrasi
çizgisinden sapmadan ilerlemek ve ülkemizi yüce ideallerle
yarınlara taşımak her fert için hem milli", hem de dini bir
vazifedir. Hem dini hem millI diyorum çünkü güzel dinimiz İslam ile Cumhuriyeti, demokrasiyi ayrı düşünmek
mümkün değildir. Dinimiz ile Cumhuriyetimizi zıt kutuplar
olarak göstermek, vatanımızı parçalamak, kavga ve kaos
ortamı yaratmak isteyenlerin işidir. Bu noktada bizlere
düşen en büyük görev, Cumhuriyetimize sahip çıkacak,
dünyevı ve dini bilgilerle donanmış, idealist nesiller
yetiştirmektir.

İşte bunların idrakinde olan Türkiye Diyanet Vakfı,
gerçekleştirdiği faaliyetlerde hedef kitle olarak insana
yönelmiştir. Vakfumz milletçe dayanışmayı , bütünleşmeyi ,
dinimizin birlik, beraberlik, fedakarlık ve yardımlaşma gibi
yüce prensiplerini kendisine ilke edinerek, İslam 'ın güzel
ahlak sistemi içinde yer alan; kardeşlik, sevgi, saygı ,
hoşgörü, yardımlaşma ve dayanışma gibi hasletlerini
yaygınlaştırmak suretiyle ülkemizin maddi ve manevi
kalkınmasında önemli bir hizmet gerçekleştirmektedir. Bu
hizmetlerin başında da eğitim gelmektedir. Türkiye
Diyanet Vakh eğitime yönelik faaliyetleriyle hem
devletimize önemli ölçüde katkı sağlamakta, hem
de müsait olmayan şartlarda eğitimlerini sürdürmeye çalışan gençlerimize yardımcı olmaktadır.
Her şey insan içindir. Bu da eğitimle olacaktır. Ama
nasıl eğitim? İnançla, ahlakla ve bilgiyle dolu bir eğitim.
Sonuçta dürüst. çalışkan ve güzel ahlaklı bir nesil. ..
Kur'an-, Kerim'in Hud Süresi'nin 112. ayetinde de buna
işaret edilerek "Emrolunduğun üzere dosdoğru ol"
buyurulmaktadır.

Eğitim alanında bir çok hizmete imza atan Vakfımız,
lzmir Bornova·da açtığı Özel Bornova Koleji'nde yukarıda
ifade edilen espiriyi kendisine ilke edinerek eğitim
öğretim vermektedir.
Bültenimizin bu sayısında ağırlıklı olarak Vakfımızın
yurtiçine yönelik, eğitim alanında gerçekleştirdiği faaliyetleri bulacaksınız.
Saygılarımla.

Öğretim Yılı ve

Eğitim

Yeni
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Yarınlarımızın
teminatı

olan

gençlerimizin
en iyi

şekilde

yetişmelerini

hedefleyen
Türkiye
Diyanet Vakfı ,
eğitim alanında
verdiği

hizmetlerle
örnek

olmuş

ve
haklı

olarak
eğitim

çevrelerinin
ilgi ve
takdirini
toplamıştır.

akfımız her türlü dinı ve
sosyal faaliyetlerin yanında
insanımızın eğitimine büyük
önem vermektedir. Çünkü insanı sadece doyurarak, giydirerek,
barınacak bir yere oturtarak
mutlu kılmak mümkün değildir.
Onun mutluluğu kafasının aydın
latılması , kalbindeki boşluğun
doldurulması ve sorumluluğunu
idrak edecek seviyeye getirmek
için bir şeyler öğretilmesiyle
mümkündür.

V

eğitim ve
öğretimin önemi daha da
artmış bulunmaktadır . Özellikle
teknik alanda ulaşılan noktalara
varabilmek, insanın bütün problemlerine geniş bir açıdan bakabilmek için ciddi ve disiplinli bir
eğitime ihtiyaç vardır. Teknik bir
yarış içerisine giren günümüz insanının hala en önemli problemlerinden birini, hatta birincisini
eğitim teşkil etmektedir. Bu

ünümüzde

G

problemi çözen milletler dinı ,
sosyal ve ekonomik alanlarda
büyük başarılar elde etmektedirler. Bunun içindir ki en verimli
yatırım akıllı , plan ve programlı
olmak kaydıyla insana, eğitim ve
öğretime yapılan yatırımdır.

akfımız bu konuya özel

V bir ilgi duymakta her türlü
imkanını

bu alanda seferber etGençlerimiz,
çocuklarımız nüfusumuzun en
önemli ve dinamik kesimini teş
kil etmektedir. Gençliğini ihmal
eden bir millet kendi insan faktörünü müsbet niteliklerden
mahrum bırakmış olur. Bu mahrumiyeti, geleceğin karanlık tablosu , yarınl arın yokl uğu , kıtlığı
ve mahrumiyetidir. Vakfımız, senedindeki gaye ve faaliyet doğ
rultusunda gençlerimizin daha
iyi yetişmesini temin etmek
amacıyla çeşitli faaliyetler içeresine girmiştir.
miş bulunmaktadır.

öğretim yılında Vakfı
mızın ile eğitim alanında faaliyet gösteren iştiraklerinden
VETAŞ ' ın yurtiçinde gerçekleş
tirdiği eğitime yönelik hizmetleri
siz değerli okuyucularımıza aktarmayı uygun bulduk.
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TDV Konya Erkek Ô!jrenci Yurdu

Türkiye genelinde üniversite sayısının artparalel olarak üniversite gençliğinin
de sayısı artmış bu da beraberinde yurt meselesini gündeme getirmiştir. Bu konuda devletimizin omuzlarına binen yükü hafifletmeyi ve
yüksek öğrenim gençliğine huzur içinde kalabilecekleri yer temin etmeyi amaçlayan Türkiye Diyanet Vakfı , ülke genelinde büyük üniversitelerin bulunduğu illerde yurtlar inşa ederek hizmete sunmuştur. Zaman içerisinde bu
yurtlar, sunduğu hizmet ve sağladığı güven
ortamı sebebiyle öğrencilerin ilgi odağı konumuna gelmiş ve aranan bir müessese olmuş
tur.
Türkiye Diyanet Vakfı tarafından gerek
doğrudan Genel Merkezce işleti len gerek
iştiraki olan Vetaş tarafından işletilen Yüksek
Öğrenim Öğrenci yurtlarımızda hizmetin en
güzelinin verilmesi için azami özen gösterilmektedir. Bu sebeple Vakfımız yurtlarına
çocuğunu teslim eden ana-baba tam bir güven
ve huzur içinde bulunmaktadır.
Sahasında yetişmiş elemanlarca verilen hizmetlerle yurtlarımızda büyük bir tecrübe kazanılmış ve haklı olarak da yurtlarımız eğitim
çevrelerinin ilgi ve taktirini toplamıştır.
masına

TDV Kastamonu Kız Öğrenci Yurdu

Yurtlar ana-baba ve öğrencilerimiz için büyük önem taşımaktadır. Aile ortamı içinde
güvenilir, sağW<lı , modern sıcak bir yurt; öğ
rencinin başarısının ve iyi yetişmesinin şartı
olması sebebiyle Türkiye Diyanet Vakfı
yurtlarında bu hususa azami özen gösteril~ektedir. Yurtlarımızda öğrenciyi başarısızlı
ğa, oyalamaya, rahatsız etmeye, çalışmasını
engellemeye yönelik hiç bir duruma meydan l!illiıiııiiir;ı,iııı
verilmemekte ve bütün öğrencilerimize birer
ana-baba şefkati ile sahip çıkılmaktadır.
En modern şekilde düzenlenen ve modern ....,_ _ --- - - ----TOV Kayseri Kız Öğrenci Yurdu
manada hizmet veren yurtlarımızın temizliği,
tertip ve düzeni, ısınması, sağlık şartları , sosşam, cumartesi, pazar ve tatil günlerinde sabah-öğle-ak
yal ve kültürel imkanları emsallerine göre üsşam yemek verilmektedir. Öğrencilerimizin beslenmelerine
tün olup, bu konuda hiç bir fedakarlıktan kaözen gösterilmekte ve yemeklerin her yönüyle kaliteli çık
çınılmamakta, aksi davranışlara da imkan ve
fırsat verilmemektedir.
ması sağlanmaktadır.
Öğrencilerimiz çalışmaya ve başarılı olmaya özendirilmekte, bu konuda başarılı olan
öğrencilerimiz çeşitli şekillerde ödüllendirilmektedir.
Öğrencilerimizin sosyal-kültürel yönlerden
yetişmesi için boş zamanlarında geziler, sportif
faaliyetler, bilgi yarışmaları, konferanslar düzenlenmekte, öğrenciler için ücretsiz lisan ve
Kastamonu Kız Öğrenci Yurdu
beceri kursları açılarak yurtlarımızın her yönü
lnönü Mah. Sinanderesi No: 6 Kastamonu
ile canlı ve aktif olmasına çalışılmaktadır.
Tel: 214 23 94 - 212 20 77 Fax : 212 57 45
Yükseköğrenim gençliğine verilen bu yurt
hizmeti dışında il ve ilçelerimizdeki şubeleri
Kayseri Kız Öğrenci Yurdu
mizce de işletilen 260 civarında orta öğre
Deliklitaş Mah. Deliktaş Cad. No: 91 Melikgazi/Kayseri
nim öğrenci yurdunda toplam 20.812 öğ
Tel: 225 32 60 -225 50 36 Fax: 225 50 35
renci barındırılmaktadır.
Konya Erkek Öğrenci Yurdu
1998-1999 öğretim yılında Vakfımız GeAydınlıkevler Mah. Gültepe Sk. Selçuklu/Konya
nel Merkezi'nce hizmet verecek yükseköğre
Tel: 245 13 60 - 245 88 21 Fax: 245 13 62
nim öğrenci yurtlarımız şunlardır:
Kastamonu Kız Öğrenci Yurdu, Konya ErBursa Erkek Öğrenci Yurdu
kek Öğrenci Yurdu , Kayseri Kız Öğrenci
lzmir Yolu 15. Km Uludağ Ünv. Görükle Kampüsü Yanı
Yurdu, Bursa Erkek Öğrenci Yurdu.
Nilüfer/Bursa
Tel: 442 87 33 - 442 87 30 Fax: 442 87 32
Vakfımız bünyesindeki bütün yurtlarımız
kaloriferli olup, mesai günlerinde sabah-ak-

-

Osmangazi Erkek Öğrenci Yurdu
Hamitler Mah. Huzur Cad. Elif Sk. No: 12 Osmangazi/Bursa
Tel: 242 39 68 - 243 72 80 Fax: 243 15 73
lzmir Erkek Öğrenci Yurdu
Vatan Mah. 9105 Sk. No: 46 Yeşilyurt/lzmir
Tel: 243 66 78 Fax: 285 74 72
Isparta Erkek Öğrenci Yurdu
Fatih Mah. 156. Cad. No: 26 Isparta
Fax: 223 21 58

lzmir Erkek Öğrenci Yurdu
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Burs Hizmetleri
Vakfımız ,

karlı yatırımın insana yapılan yatı
ülkemizin ancak iyi eğitilmiş insan
gücüyle kalkınabileceğine ve yarınlarımızın millı
ve manevi değerlerine bağlı olarak yetiştirilecek
nesiller sayesinde aydınlanacağına inanmaktadır.
Bu sebeple, Vakfımızca her seviyedeki eğitim ve
öğretim kurumuna kendi mali gücü nisbetinde
destek sağlamış, ders araç-gereç ihtiyaçlarını karşılamış, bu kurumlarda eğitim ve öğretim gören
öğrencilere yurtiçi ve yartdışı bursları tahsis etmi$tir.

en

rım olduğuna,

Vakfımız kuruluşundan

bugüne kadar
Orta öğretim

öğrencisi

4. 814

Yükseköğrenim öğrencisi

25.055

lmam-hatip lisesini birincilikle bitirip
ilahiyat fakültes\ne devam eden öğrenci

2.300

Yabancı

l.599

uyruklu öğrenci

· Yükseköğrenim gençliğinin büyük bir bölümü,
orta tabaka ailelere mensuptur. Aylık masrafları ,
aile gelirlerinin önemli bir kısmına tekabül etmektedir. Öğrencilere karşılıksız burs imkanı sağlayan
Türkiye Diyanet Vakfı , gerek kurduğu sistem, gerek ulaşılan sayı ve sarfedilen kaynak itibariyle örnek olma vasfını korumaktadır.

Asistan

Türkiye Diyanet Vakfı yurtiçinin yanısıra , özellikle Türk cumhuriyetleri ve topluluklarından gelen Türk ve Müslüman öğrencilere de karşılıksız
burslar vermektedir.

Harç ücreti ödenen

326
49

Master ve doktora
Araştırma

Yabancı

177

göre·Jlisi

dil kurs ücreti

karşılanan

öğrenci

195
öğrenci

olmak üzere toplam
öğrenciye burs vermiştir.

36
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VAKIFÖZEL EGITİM ve ÖG RETİ M

TESİSLERİ TİCARET veSANAYİ A.Ş.

Özel eğitimin bütün alanlarında faaliyet gösterebilecek şekilde 1 996 yılında kuruluşu yapılan
şirket, kuruluş tarihinden itibaren; okulu, dershanesi, yurtları ve 150 çalışanı ile önemli ve dev bir
müessese olma yönünde emin adımlarla yürükmekte ve gelişmektedir.
1998-1 999 eğitim-öğretim yılının başladığı bu
günlerde VETAŞ 'ın okul, dersane ve yurtları ile
yeni çalışmalarını siz değerli okuyucularımızın faydalanacağı düşüncesiyle tanıtmayı düşündük.

ÖZEL BORNOVA KOLEJİ
1994-1995 öğretim yılında 5
ve 80 öğrenci ile eğiti
me başlayan Özel Bornova Lisesi,
1998-1999 öğretim yılında 500
öğrenci ve 50 öğretmen kadrosuna ulaştı.
Kısa bir süre önce kurulmuş olmasına rağmen her alanda büyük
aşama kaydeden Özel Bornova Lisesi , iç donanımındaki mükemöğretmen

LEJ1
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mellik ve eğitimde yakaladığı kalitenin yanı sıra fiziki görüntüsüyle
de büyük bir eğitim kompleksi olma yolunda.
Özel Bornova Lisesi 19981999 öğretim yılında , bağımsız
dört birim halinde hizmetlerini sürdürmektedir. Bu birimler "Özel
Bornova Ana Okulu, Özel Boron-

va İlköğretim Okulu, Özel Bornova Lisesi ve Özel Bornova Yüksek
Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu"dur.
Ana kucağından üniversiteye
uzanan bu hizmet zinciri , Özel
Bornova Eğitim Kurumları kompleksini oluşturuyor. ·
ı ..

..

{Ozel Bornova Eğitim ve Oğretim Kurumlan bu öğretim yılından
itibaren yeni bir görünüme kavuştu. Üç yıldır lise binası bünyesinde faaliyet gösteren ilkokul, 8 yıllık
eğitime göre dizayn edilen 24
derslikli yeni binasında bir ana
okulu ile hizmet veriyor. Bunun
yanısıra Türkiye' nin üçüncü büyüklükteki kapalı spor salonu, bağımsız kütüphanesi, çok amaçlı
kültür salonu ayrıca modern kafeteryası ve geniş oyun alanlarıyla
Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu da bu kompleks içinde yer alıyor.

AMACIMIZ :

e Okuyan, inceleyen, araştıran bilgili ve kültürlü,
•

Bilgi üreten, teknolojiyi ve yeteneklerini en üst seviyede kullanan,

e En az bir yabancı dili çok iyi bilen,
e Kendi kültürüne yabancılaşmayan, geçmişini iyi tanıyan, geleceğine
ümitle bakan,
•

Pl anlı çalışan, zamanını verimli kullanan, sorumluluk alabilen ve so-

nuçlarına

katlanan,

e Çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkmaya kararlı,

Amacımıza Ulaşmak için

ve Bilimi Kendimize
Rehber Edindik...
Aklı

Ege'nin incisi güzel lzmir'deki eğitim safha·
lannda dört yıl önce yerini almış olan Özel Bornava Lisesi'nin eğitim anlayışı, Türk Milli eğili·
minin amaçları doğrultusunda, Atatürk ilke ve
inkılaplarına bağlı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın sorumluluğu ile onur ve gururunu
taşıyan; aydın, laik, demokrasi ilkelerine bağlı,
insan haklarına saygılı, ulusumuzu çağdaş ülkeler düzeyine çıkarmayı ülkü edinen bireyler
yetiştirmektir.
Amacımıza ulaşmak için aklı

IMK.ANLARIMIZ :

e Ana sı nıfından başlayan ağ ırlıklı yabancı d il eğitim i ,
e 24 kişilik derslikler,
e Modern donanımlı laboratuvarlar,
e Bilgisayar destekli eğ itim,
•

lnternetle bilgiye ulaşım,

e Etkin ve çağdaş hizmet veren okul rehberlik servisi,
e Modern kafeterya ve yemekhane,
e Her türlü sportif, sosyal ve kültürel faaliyetler.
Rehberlik Hizmetleri
leri okul rehberlik servisinin yürütOkulumuz; rehberlik hizmetleri- tüğü belli başlı çalışmalardır.
ni öğrencinin gelişimi açısından
Eğitim danışmanlığı , bireyi tüm
önemini kavramış ve bunu, eğitim görüntüsüyle ele alır ve en ideal
politikasına kılavuz yapmıştır.
verimli çalışma yöntemini önerir.
Rehberlik servisi, okul, aile ve iletişim çalışmaları okul-öğrenci,
öğrenci üçgenini bir saç ayağı olaöğretmen-öğrenci ve okul-aile ilişrak benimser ve ilerletici bir eğitim
ancak bu üçgenin eşit oranda bir- Özel Bornova Koleji'nin
~
bugünkü seviyeye
leşmesiyle oluşacağını savunur. Bu
ulaşmasında büyük
düşünce bir eğitim kurumunun saemeği geçen, okulumuz
Q C
•
hip olması gereken en ideal düve öğrencilerimiz için

şüncedir.

Eğitim danışmanlığı, iletişim çalışmaları ve öğrenci kişilik hizmet-

fedakarca çalışan,
okul müdürümüz
Ahmet Necati Y AGDI

ve bilimi kendive öğretim ezberciliği değil, anlayıp uygulamayı; sadece korku
ve otoriteye değil, sevgi ve hoşgörüye dayanan
disiplin anlayışını benimsedik.
mize rehber edindik.

Eğitim

Gençlerimizi kendisine, ailesine, topluma ve
değerlerine yabancılaşmadan; kişilikli, araştırı
cı, üretici ve yaratıcı bir vatandaş, olgun bir
dünya insanı olarak yetiştireceğiz. Bu konuda
inançlıyız, kararlıyız.

Öğretimin ön plana çı
kartıldığı

Ahmet SIMAVU
özel Bornova Lisesi

MOdOru

günümüzde, eği
timin ve öğretimin ayrıl
maz bir bütün olduğuna
inanıyoruz. Her ikisine de
aynı ölçüde önem veriyoruz. Sadece bilgi yüklenmiş ve bu bilgilerl.e değer
lendirilmiş olan insanlardan oluşan toplumların
düzenli, sağlıklı, huzurlu

ve mutlu olmayacağı inancındayız.
Hedefe ulaşmak için gerekli olan modern
derslikler, iki bilgisayar laboratuvarı, en son
araçlarla donatılmış fizik, kimya, biyoloji ve fen
bilgisi laboratuvarları, kütüphane, işitme ve
görmeye dayalı eğitimin vazgeçilmez araçları
televizyon ve video dersliklerimiz bulunmaktadır. Önümüzdeki öğretim yılında faydalanabileceğimiz çok amaçlı kültür salonu, kapalı spor
salonu ve bilgiye en kısa yoldan ulaşmak için
internet bağlantısı ile modem, çağdaş bir eği
tim için gerekli olan altyapı tamamlanmış olacaktır.
Eğitimde bundan çok daha önemli olan,
sevgi ve hoşgörüyü ön planda tutan, dinamik,
dalında uzmanlaşmış, tecrübeli eğitim ve yönetim kadromuz mevcuttur.

Ülkerıiiz, milletimiz, velilerimiz, öğrencileri
miz ve okulumuz için başarmak istiyoruz. Çün·
kü bunun için gerekli olan imkanlara sahibiz.

Tek

isteğimiz öğrenci

velilerimizin bize güven-

meleri, destek vermeleri ve bizimle işbirliği
yapmalan.
Birlikte nice başanlann altına. imza atmak dileğiyle...

Kocate eDershaneleri

k ilerini irdelemeyi amaçlayıp oluşan problemleri cözebilmeyi içerir.
Öğrenci kişilik hizmetleri , öğren
ciyi ki şise l ge li ş imi çerçevesinde
el e a lrn ay ı amaçl ar ve ge l iş i m
p roblemlerini çözmede akti f rol
oynar. Bunun için bireysel danış
ma süreci güder.

Tüm bu etkinlikler, okulun , eği
tim sistemi içinde büyük bir kısmı
kapsaı. Günümüz Türkiyesi'nde
Rehberlik ve psikolojik danışma;
özellikle eği tim sel<löründe önemli
bir yer taşır

Dershanemizde 1998-1999 öğre
tim yılı fiilen başlamıştır. Bir boşluğu
doldurduğuna inandığımız ve her kesime hitap eden dershanemiz kar amaçlı değil , hizmet amaçlıdır. Dershane
sizlerin dershanesidi r. Üniversiteyi.
Fen ve Anadolu liselerini kazanmak is·
teyenlere, bilgilerini geliştirmek isteyen herkese açık bir kapıdır . Tek
amacı iyi insan yetiştirmek. üniversitelere. Fen ve Anadolu liselerine daha
çok öğrenci kazandırmakbr. Bu amaçla yola çıkan dershanemiz:
- Seçkin , başarılı yönetici ve öğret
menleri kadrosuna dahil etmiştir.
- Ulaşımı çok kolay olan dershanede. eğitim ve öğretime uygun sağlıklı
bir ortam meydana getirilmiştir.
- Bilimsel kavram ilke ve yöntemlere göre psikolojik danışmanlık hizmetleri verilmektedir.
- Üstün başarı gösteren öğrencilere
üniversite öğrenim bursu verilmesi kararlaştırılmıştır.

Bu açıdan Özet Bornova Kolej i 'nele Rehberlik Hizmeti itina ile

- Gerek öğrenci kayıtlan sırasında,
gerekse öğrenim süresi boyunca öğ
rencilere, velilere ilgi ve hoşgörüyle

uygulanrna k tad ı r .

yaklaşılmaktadır.

Çevre Okul Gezileri
Okulumuzda derse dayalı eğiti
min yanı sıra sosyal faaliyetlere de
ağı rlık verilmektedir. Geçen yıllar
da yapılan uygulamalarda öğrenci
lerimiz vermenin güzel liğini , paylasmanın erdemini sevdiler. Küçülen elbiselerini. artan ha rçlıkl arını
toplayarak ihtiyaç içindeki arkadaşlarına ilet mel< için uğraştılar.
Bu amaçla çevre okı.ılları nı gezdiler. topladıkları giysi. kitap ve kır
tasiye malzemelerini kendi elleriyle
ı şıldayan gözlere. sevgi dolu yürüklere teslim ettiler.
Öğrencilerimizin yetenekleri ve
birikimleri '· Sınıf Geceleri " ad ı
altın d c1 düzenlenen etkinliklerle
her yı l hafta sonları velilere ve öğ
rencı!ere sunulmaktadır

- Kayıtlar sırasında herkese uygun
ödeme şartları ve kolaylık sağlanmak
tadır.

- Disiplin ön plana çıkarılmış ve bu
sayede başarının üst sınırına varılmış
tır. Bu da ve li ve öğrencilerin
takdirinizi kazanmıştır.

- Öğrencinin devam- devamsızlığı
günlük olarak izlenmiş ve velilerle ilişki
kurularak bu konuda çok olumlu sonuçlar alınmıştır .
- Yeni ÖSS sistemiyle ilgili programlar hazırlınmış ve uygulamaya baş
lanmıştır.

- Bilimsel kavram. ilke ve yöntemlere göre ölçme-değerlendirme hizmetleri verilmiş , Ankara genelinde ilköğ
retim, lise düzeyindeki birçok okullarla
bağlantı kuru lmuş. 1997 Nisan, Mayıs , Haziran aylarında yaklaşık 17 bin
öğrenci 1998 Mart, Nisan, Mayıs aylarında 10 bin kişiye sınav uygulanrnıs
olup durumları okullarına bi ldirilmiştir.
Ayrıca dershanenin ö l çme-değerlen 
dirme merkezinde ilkokul 4. sınıftan lise son sını fa kadar bütün sınıflara ait
ders programlarının analizleri yapıl 
mış, derslere ait hedef ve davranışl ar
tespit edilmiş ve bu analizlere uygun
55 bin dolayında soru hazırlattınlm1ş
tı r. Bu sorular konu ve alt başlıklara
göre değerlendirme ünitesiyle beraber
bilgisayara yüklenmiştir. Her kod da
zorluk derecelerine göre sorular gruplandırılmış ve bu soruların geçerlilikgüvenirlilik hesapları da yapılarak
standart ölçme değerlendirme ünitesi
teşekkül ettirilmiştir. Yine dershanenin
ölçme-değerlendi rme merkezinde geçen yılki öğrencilerin konu.. tarama ve
deneme sınavları bu ölçWer içeresinde
her hafta sonu değerlendirilmiş ve öğ
rencilerin başarı grafikleri bu yolla öğ
retim yılı boyunca i zlenmiş ve artırıl mıştır.

Bilhassa konu analizlerinde tespit
edilen öğrencilerin bilgi eksiklikleri giderilerek başarının artması sağlanmış
tır.

Yukarıda belirtilen ders programlan-

,..~

1 ,-. . . nın analizleri ile soru bankasındaki de"

ğerlendirme sonuç ları esas alınarak
konu an latımlı , örnekli ve test çözüm-

lü 9 adet {Matematik. Geometri, Fizik ,
Kimya, Biyoloji , Türkçe, Tarih, Coğ
rafya. Felsefe) kitap hazırlanmış ve öğ:
retim yılı başından itibaren öğrencile
rin hizmetine sunulmuştur. Bu kitaplarımız öğrencilerin kendi başlarına konuları öğrenmelerine. her türü soruları

-;:;,· ..

;-

.

çözme yeteneği kazandırma gücüne
sahiptir.
Yı l içinde ölçme-değer l en dir me
merkezinde değerlendirmelerin sonucu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
1998 ÖSS sınav sonuçları hem öğ-

le yaklaşan Türkiye Diyanet Vakfının
bu geleneği Şirketimizce de ilke haline
getirilmiş, gerek Türkiye Diyanet Vakfından devraldığımız Ankara Altındağ
Kız Öğrenci Yurdu, gerekse Şirketi
mizce geçtiğimiz öğretim yılında yeni
hizmete açtığımız lzmir. Afyon, Rize
ve Sakarya Yükseköğrenim Yurtların
da öğrencilere sağladığı huzur, güven
ve sağlıklı imkanları ile yurtlarımız herkesin takdirini toplamıştır.
Yüksekögrenim gençliğinin çok büyük bir bölümü dar ve orta gelirli aile
çocuk larıdır. Ailelerin gelirlerinin
önemli bir kısmını ögrencilerin aylık
yurt masrafları ile diğer öğrenim giderleri oluşturulmaktadır.
Şirketimiz her ne kadar özel öğre-

Dersane Merkezince öğretim yılı başında yapılan
ÖSS-ÖYS grupları seviye tespit sınavında başarı oranı : % 4 iken;
23 Mart 1998 tarihinde dershanenin başarı oranı :
Yapılan ÖSS deneme sınavında
105 puan üstü:% 92
120 puan üstü : % 70
29 Maı1 tarihinde yapılan ÖSS genel sınavındaki başarı oranı :
Derhanemizde
Türkiye genelinde
105 puan üstü:% 72.83
%92
% 70
120 puan üstü : % 45.83
retmenlerimize, hem de öğrencilerimi
ze büyük bir cesaret ve heyecan vermiş , bunun sonucu ÖYS sınavlarına
da yansımıştır. 1998 ÖYS sınav sonuçlarına bakıldığında 120 puan üstündekilerde üniversitelere yerleşme
oranı Türkiye genelinde yaklaşık % 20
iken dershanemizde bu oran % 61'dir.
105 puan üstündekilerde ise üniversiteye yerleşme oranı yaklaşık % 19
iken, dershanemizde % 66'dır.
Gerek seçkin yönetim ve öğretim
kadromuzla ve gerekse ölçme-değer
lendirme sistemimizle oluşturulan alt
yapı ile yurt içinde ve yurt dışında açı
lacak her türlü egitim-öğretim kurumlarının ihtiyaç duyacağı a lt yapı hizmetlerini verebilecek durumdayız.
Bu da bize, Türkiye'de ilki başlatma
nın sevincini yaşatmaktadır.

VETAŞ'a Bağlı Öğrenci

Yurtlan
Geleceğimizin teminatı olan üniversiteli ö!:!rencilerimizin istedikleri çok iyi
bir fakülteyi kazanmaları ile iş bitmiyor. Gençlerimiz için önemli olan bu
üniversiteyi huzurlu ve güvenli bir ortamda bitirebilmek.
Uzun yıllardan beri konuya ciddiyet-

, ,.
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• öğrencilerin başarı durumlarını , tutum ve davranışlarını sürekli takip.
• yurt tesislerinde: müstakil mutfak,
kantin, revir, mescit, ütü odası, çalış
ma salonları, kütüphane, ankisörlü telefon ve diğer ideal fiziki ortam.
• öğrencilerin boş vakitlerini değer
lendirmede, sportif, sosyal ve kültürel
etkinlikler.
• yüksek standartlı fiziki imkan ve
hizmetlere karşılık uygun ücret.

Yurtlarımızın Adres ve Telefonları
1- ANKARA-ALTINDAG KIZ ÖGRENCI
YURDU (200 ôCRENCi KAPASiTELi) .
Etlik Caddesi Ziraat Mahallesi 15. Sokak
No: 21 Dışkapı/ANKARA
Tel: (O 312) 341 21 30 (4 Hat)
2- SAKARYA GÜLLÜK KIZ ÖGRENCİ
YURDU (140 ÖGRENCI KAPASITELJ)
Adnan Menderes Caddesi Terminal Girişi
Tel: (0264) 276 92 62 SAKARYA

3· RİZE ERKEK ÖGRENCİ YURDU
(240 ÖGRENCİ KAPASiTEU)

tim piyasasından kar elde etmek amacı ile kurulmuşşa da, yurt hizmetlerinden kardan önce öğrencilerimize yüksek standartlarda hizmef vermeyi tercih etmiştir.
İşte VETAŞ Yükseköğrenim

Öğrenci Yurtlarının
Üniversite Gençliğimize
Sağladığı Önemli İmkan ve

Ortamlardan

Bazıları

• Güven, huzur ve sağlıklı barınma
beslenme ortamı.
• Çalışmayı ve başarıyı özendirici
imkanlar.
• Aile şefkatini aratmayan yönetim
ve yurt personeli.
• Geleceğimizin teminatı olan her
fakültedeki öğrencilerimize birleştirici ,
benliklerini bulmakta güven verici bir
atmosfer.
• Her türlü olumsuz tahrik ve telkinden arınmış bir ortam.
• Temizlik, tertip, düzen, devamlı sı
cak su, kaloriferli ısıtma sistemi.
" Her gün (cumartesi, pazar ve diğer tatil günleri dahil) sürekli ve kaliteli
kahvaltı ve akşam yemekleri.

Tophane Mahallesi Çanakkale Caddesi
Tel: (O 464) 214 53 08 • 214 53 09

RiZE

4- İZMİR BORNOVA KIZÖGRENCİ
YURDU (202 ÖGRENCI KAPASITal)
Erzene Mahallesi 116/5 Sokak No: 4

Bornova / İZM İR
Tel: (O 232) 342 27 29 · 37 85 58

4- AFYON SARIKIZ KIZ ÖGRENCİ
YURDU (188 ÖGRENCI KAPASiTELi)
Kayadibi Mahallesi. Zincirkuyu Sokak, Sarıkız
Camii Yanı AFYON
Tel: (O 272) 213 24 95 · 214 0188

Yurtlanmıza
Kayıt İçin İstenilen Belgeler
1. Üniversite ögrencisi olduguna veya kazandıgına

dair ögrenim belgesi.

2. ikametgah belgesi (velinin)
3. Savcılıktan alınacak iyi hal kagıdı.
4. Nüfus cuzdan sureti.
5. Dispanser raporu. (toplu yerlerde barınmasının
saglık açısından sakıncalı olmadıgına dair)
6. Vesikalık 8 adet fotogra!.
7. 2 adet zarf (birisinin üzerine veli adresi yazılı),
iadeli taahhütlü 2 posta pulu.
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Türkiye Diyanet Vakfı
Kadın

Kollan

"Türkler ve
İslamiyet"

~ slimiyet

konulu bir panel
düzenledi.
Oturum başkanlığını
Prof.Dr. Reşat Genç'in
yaptığı

panele

konuşmacı

olarak,

Prof .Dr. Nesimi Yazıcı,
Prof.Dr. İlber Ortaylı ve
Prof.Dr.

Kazım Yaşar

Kopraman
katıldı.

•

AYŞESUCU
(Ankara Müftülüğü Eğitim Uzmanı
TDV Kadı n Kolları Başkanı)

anelin açış

P

nı

konuşması

yapan Türkiye Diyanet

Vakfı Kadın

Kollan

Başkanı

Ay-

şe

Sucu, Hucurat Suresinin 13
üncü ayetinde, Allah'ın insanları,

bir erkekle bir

dişiden

yara-

tıp türettiğini,

riyle

tamşıp

sonra da birbirlekaynaşma1an , birlik

ve beraberlik
onları

linde

sağlamalan

için

milletler ve kabileler ha-

çoğalttığmı

belirtti.

Bu ayetten; değişik coğrafya
larda ve şart larda, çeşit li ırk ,

din,

tarilı

ve kültür

farkWıkları

içinde

bulunmanın,

savaş değil,

insanlar için
bunun ancak barış

sebebi olacağının anlaşılacağını
ifade eden Sucu, "Milletler; birbirleriyle nıaddt ve manevi varlıkları
m, değerlerini yok etmek için değil,
bir barış ortamında artırnıah, geliş
tinneh, paylaşmak, doğruda, iyide,
güzelde birleşmeye çalışmak amacıyla ilişki huracahlardıı: Zaten,
kültür ve medeniyetleri geliştiren
de, insanlık tarihindeki hanlı mücadeleler değil, bu insanı ilişkiler ve
yardımlaşmalardıı'. Dolayısıyla, bir
ırka, bir millete mensup olmak, eş
yanın tabiatı gereğidir. Var olmanın,
bundan başka yol~ da yoktur." dedi.

--

yazıcı,

"insanlar; herhangi bir ağa
da tapıyor olsalar; o taptık
ları şeyin, o inaııçlan.nın en doğru
olduğunu düşünmek durumundalar
ve birçok zaman da, kendi inançlanndaıı şüpheye düşmemek, ecdatlarının belki nesiller boyu sahip oldukları bu inancın hep doğru olduğunu düşünmek temayülünde/er."
dedi.
Türklerin lslamiyet'i kabulü
konusunun incelendiğinde Türklerin çok kısa bir zaman içerisinde Islamiyet'i kabul etmedikleri
gerçeğiyle karşılaşılacağını ifade
eden Nesimi Yazıcı Türklerin lslamiyet'i kabulü meselesiyle ilgili
olarak iki eğilimin gündeme getirildiğini belirterek "Türklerin lslamiyeti kabulüyle ilgili iki eğilim var.
Bu iki eğilimin de oldukça hatalı olduğu kanaatindeyim. Birincisi,
Türh1eıin, lslam'dan önceki inanış
lannın lslam'a yahm olduğu, bu yakın olmadan dolayı Islam'ı kabul
etmekte pek de sıkıntı çehmedihleıi
yönündeki geliştiıilen fikirdir. Bu
kanaatimce yanlıştır. Bir toplum,
nasıl olur da sahip olduğu inanca
yakın yeni bir inanç ortaya çıkar ve
kendisine teklif edilir de, bunu kolayca kabul eder! .. Bu, üzerinde
uzun uzun konuşulabilecek ve çeşitli
ca,

lnsanlarımızın,

Yüce Türk Milletinin bir mensubu olmakla gurur duyduğunu ve Cenab - ı
Hakk'a şükrettiğini vurgulayan
Ayşe Sucu "Bizler Türk Milletinin
bir mensubu olarak Cenab-ı Hahk'a
şühederiz. Çünkü, kahraman atalarımız, kültür ve medeniyetin her
sahas111da, bizlere değerli miraslar
bırakmışlardır. Allah yoluna baş koyup, ona kul olma konusunda., hahhı tutup kaldırma, hakkın ve haklı
nın yanında yer alma, zulme dur
deme ve zalimin hasmı olma konusunda tarihte emsaline rastlanmayan samimi bir Müslüman kimliği
sergilemişlerdiı: Bu kimlihlai ile de,
Ceııab-ı Hakh'ın övgüsüne mazhar
olma bahtiyarlığına ermişlerdir."
dedi.

-

TURKIYE
DİYANET VAKFI

•

Prof. Dr. Nesimi YAZICI

•••• ••••••••••

'Müslüman ana ve babadan
doğmuş olmaktan ve
böyle hak bir dine mensup
olmaktan dolayı
şükretmeliyiz. '

••• • • •••••••••

• nsan

din değiştirmenin çok zor bir hadise olduğunu belirterek konuşma 
Türkiye Diyanet Vakfı Kadın sına başlayan Prof.Dr. Nesimi Yazıcı Müslüman bir ana babadan
Kolları Başkanı Ayşe Sucu konuş
doğmak ve Müslüman olmaktan
masının sonunda Türk Milletinin
dolayı müslümanların Allah'a
geçmişte olduğu gibi gelecekte de
şükretmesi gerektiğini ifade etti.
tüm insanlığa örnek olması te- insanların taptıkları her şeyi kutmennisinde bulundu.
sal kabul ettiklerini vurgulayan

1

hayatında

taşa

delillerle böyle olniadıgı açıklaııabi o zaman dinin yayılması söz konu- ele Araplar tarafından tanındığını,
su olabiliı:" dedi.
[akaL T ür klerin gerçek tebliyle
leceh bir görüştiiı:" dedi.
Türk Milletinin Islam mesajını
Gündemde olan ikinci yanlış
bir hususun da Türklerin silah nasıl algıladığını, başka örneklere
zoruyla lslamı kabul eLmelerinin dayandırmadan açıklamaya çahş
oldugunu vurgulayan Yazıcı marnn biraz sıkıntılı olacağını da
·'Türhleıiıı, özellilıle Emevi1er döne- ifade eden Yazıcı, lslamiyetin yalıni nde ortaya çıhan Müslüman nızca Araplarla Türkler arasında
Araplarla, o sırada Müslüman ol- clegil, Iranlılar, Afrikalılar, Amerimayan Tü rkleı arcısındaki silahlı kalı lar arasında da yayı l dtğınt,
mücadelelerden harel?etle, Tüxh/e- haua Avrupa'ya da giuiğini belirıin silah zonıvla daha doorusu o terek, lslamiyet'in bu topluluklar
-- '
o
günkü deyişle hılıç zonıyla Isldmi- arasında yayı lmasında ortara çı
yet'i kabul etti/deri koııuswıclaki gö- kan durumların incelemnesiyle,
rLişleıdiı: Bunu da, bu çağda habul Türklerin lslamiyeL'i kabulü meetmenin inıkaııı olnıadıgı açı/ıtır; selesini izah etmenin daha yararlı
çıınlıü, irısllnlar; silalı zoruyla dinle- olacağım söyledi.

rini lwUyyeıı cleğişıirmez:/eı: Değiş
tirselerdi, son yetmiş yıl içeıisinde,
btittın modern imhan/arın lwllaıııl
ıncısıyla Türk cumlrnriyetleriııdehi
/s/Cım'tn ortadaıı lw/lrnıış olnwst gen:hirdi." dedi.

642'den itibaren ka rşılaştığını belinen Yazıcı , Türklerin 7 nci Yüzyılın ortalarında lslama girmeye
başladıklarını ancak üç asır ,sonrasından itibaren de, gil gide uzayan b ir süreç içerisinde, Türklerin bir millet büLünü olarak Islamiyet'i kabul ettiklerini söyledi.
Emeviler dönemindeki Müslüman Arapların, mücadele içinde
bulunmaları sebebiyle, lslamiyel'i
gerektiği şekilde insanlara anlatamadıkları kanaaLinde olduğunu
ifade eden Prof.Dr. Nesimi Yazıcı
Abbasiler döneminden itibaren
daha rahat bir biçimde mesajları~
ulaştmldığını söyledi.

lslam mesajının ulaşması nokTürkler ile Müslüman
Prof.Dr. Nesimi YazLCl konuş
Araplar arasındaki bülün ilişki
nin savaş ilişkisi şeklinde olduğu masının sonunda "lslaıniyet, bize
doğrudan doğruya Hz. Peygamber
görüşünün varolduğunu belirten
tarafından tebliğ edilmecli. Dcılıa
Nesiıni Yazıcı, Müslüman Araplasonrcı gelenler bize bıı mesajı ulcış
Bu Lür bilgilerin yan ltş o lduğu rın, Maveraünnehir'e geldiklerin- tı rdılaı: Tiirhlerin lslamiyel'i hcıbul
nu , toplum larda dinin silah zo- de Türk lerle karşılaşL ık la rı rn ve
elliği meselesi çoh detaylı, değişih
ruyla değişmesinin pek mümkün bu bölgenin derinliklerine doğru yönleriyle ve uzun boyutlarıyla el.e
olamayacağını belirten Yazıcı '·Si- silah lı mücadeleye de,·aı11 elliklealınır işlenmeye ça lışılabiliı: Ama,
/alı zunıylcı din d eğiştirilm ez. Ne rini takat, hiç silahh mücadelenin herhalde, bize bu scıf1ıacla Miisliiolabilir? Bir yerdeki lıakinıiyet, o yapılmadığı Türk topluluklan man ana ve babadan doğmuş olhakim ıalxıkaııııı inançlanııı daha arasında ela lslamiyelin yayıldığı maktan dolayı, böyle hah bir din
kolay bir biçimde mesaj olarak nı söyledi.
iizeriııcle bulu ıı makwn clolcıyı şiih
suna,: McscU lıarşulcı lwbul görürse,
Türklerin cahiliye döneminde retmeh c/Lişüyoı:" dedi.
Lasında,

Pror. or. Kazım Yaşar

Prof.Dr. Kazını Yaşar Kopraman
Orta Asya'da siyası nüfuz kurmak
isteyen Çinlilere karşı, Türklerin
Müslümanlardan yardım istemesi
neticesinde, 751 yılında yapılan
Talas Savaşı'ndaki silah arkadaşlı
ğıyla Çinlilerin mağlup olduğu
nu, daha sonra da Türkler ile
Müslümanlar arasında dostane
münasebetlerin tesis edilmeye
başadığını söyledi

KOPRAMAN

•••••••••••••
' Türk Milleti, Araplardan
ve Acemlerden üç asır
sonra müşerref
olmuşlardır. Fakat İslama
hizmette hiçbir zaman
diğer milletlerden geri
kalmamışlardır. '

•••••••••••••
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ürklerin Müslümanlarla

T

ilk temasının, Emeviler
devrinde olduğunu belirterek sözlerine başlayan Prof. Dr.
KazLm Yaşar Kopraman, Hulefayı
Raşidin'in ikincisi olan Hz. Ömer
devrinde, lran'ın fethinden sonra
lslam Devletinin doğu hududunda Türklerle komşu olduğunu
söyledi. Hz. Öıner'i takip eden,
Hz.Osman ve Hz.Ali devirlerinin
Islam Devlet inin kendi içinde
problemleriyle meşgul olduğu bir
devir olduğunu vurgulayan Kopraman, Emevi Hanedanının kuru l masından sonra, Hulefayı Raşidin devrindeki fetihlerin tekrar
başladığım ve Kuzey Afrika'dan
Atlas Okyanusuna kadar, doğuda

da Maveraünnehir ve Türkistan'a
kadar fetihler in devam ettiğini,
diğer tara(tan da, Azerbaycan'da
Kafkaslar'ı aşarak Hazarlarla temasa geçildiğini söyledi.

El Mansur zamanında, Türklerin Abbasi Devleti hizmet inde
askerı göre\'ler aldıklarını belirten Kopraman "Tiirhler Abbasi

Devleti hizmetinde El Mansur zaas1urT görev almışlardıı~
Onun oğlu Mehdi, onun oglu Hcıcli,
Harun Reşit'iıı oğulları Emin ve
manında

Memun

zamanında

da Tiirlderin

Abbasi Dev1etiııclehi asheri hizmetleri devam etmiş. Bilhassa, El Mu tasım zamanında, 834 - 843 yıllan
arasında, Teırk unsurundan Leşhil
edilen askerT birliklerin, hilafet ordulanndalü sayı bakı.mınclan ve tesir bakımından nüfuzu en iist dereceye çıkmıştıı: Kayncıklarııı dediğine
inanmalı gerekirse, El Mutasım zamanında, 1slam Devletinde hizmet
eden Türk as/zerinin sayısı 18 bin
ilci 80 bin aı-asında değişmektedi ı·:
Ancak, bu rakamlar ne olursa olsun, mühim olan husus şudur ki:
Abbasiler zamanında, artık, Tiirhle ı; lslam Devletinin ordusunun belkemiğini teşkil ediyorla rdı. Nitekim,
bunun bir tezahürü olarak, Bcığ
dat'ın bu askerlere dar geldiğini ve
836 yılında Samarra Şehrinin ku:
rulduğımıı görüyoruz; ki, Samarra
bir ordugah şehir olarah kurulmuş,
'lilllll-~· başta Halifenin sarayı, askerlerin
kışlaları, talimgahlan ve bunların
diğer hizmetlerini görme/de, yerine
getirmekle görevli olem diğer sivil
hizmetler olma!? üzere, aslıer harakterli bir şehir olaralı kurulmuş
tu. Scımarrcı Şehrinin kuruluşu, sa-

llk münasebetlerin, pek dostane münasebetler olmadığını da
vurgulayan Kopraman, bilhassa 8
inci Yüzyılın başında 705 - 715
yı ilan arasında Müslümanlar ile
Türkler arasında silahlı çatışma
lann çıktığım söyledi. Hilafetin
750 yı lında Emevilerden Abbasiler'e geçmesiyle birlikte, bu askerı faaliyetlerin durduğuna işaret
eden Prof.Dr. Kazuı.1 Yaşar Kopraman bunun yerine, dostane faaliyetlerin kaim olduğunu söyled i.

görüp, Türk illerinde lslamiyet'in
yayılmasında askerT ro1 de üstlenmişlerdir. Sadece Bizans'a karşı Abbasi Devletini horumamışlaı: aynı
zamanda, Islamiyet'in Teırk illerinde yayıımasında da müessir olmuş
lardır." dedi.
Abbasiler devrinde Türklerin
lslam Devletine hizmetlerinin artarak devam ettiğine ve 11. yüzyılın bir dönüm noktası olduğu
na işaret eden Kopraman " 11.
yüzyıl bir dönüm noktasıdır. Bu,
Prof.Dr. Kazım Yaşar KOPRAMAN
Batı Türklerinin, yani Oğuzların
dece askerlik tarihi bakımından de- haderini de çok yakmdan ilgilendiğil, Türk sanatının lslam sanatına
ren, bizleıin atalan olan ecdadımı
tesirini göstermesi bakımından da zın bir faaliyeti neticesinde, artık
enteresandı,: Samarra Ulucami'nin
yüzyıllardır durmuş olan fetihlenıı,
minaresi, bezemeleri başta olmah Müslümanlar ve tabir Türkler eliyüZere, lslam sanatında Türk tesiri le, Türkler için yeniden başlaması
denilen tesir de, Samarra ile başlaı: hadisesidir; ki, 11 inci Yüzyılın son
Bu devirden itibaren, artık, Türkler, çeyreğinde, Anadolu'nıın Islamlaş
başkumandandır, vezirdir, validiı'.
ması ve Türkleşmesi hadisesidiı'.
Tabii, bu görevleri almak lslam 1071 'de Malazgirt zaferiyle, bu
Devletinin müdafaasını da üstlen- mücadelede, artık Anadolu'nuıı kamek anlamına geliyordu." dedi.
pıları ardına kadar Titrhl er için
açılmış ve Malazgirt'i takip eden on
Hazarların, Bulgarların ve Karahanlılann da, tslamiyet'i Türk il- yıl zarfında, adalar denizine kadar
lerinde yayma faaliyetini üstlen- Anadolu hamilen Türklerin eltne
diklerini belirten Kopraman "Bil- geçmiştir. 11 inci Yüzyılın sonuna
hassa Karahanlılar, 10 uncu Yüzyı kadar 400 yıl müddetle durmuş
olan Anadolu'daki fetihlerin, Türklın ortasından sonra, ta Doğu Türkistan'a kadar kendi soydaşlarını ler eliyle başlatılması, başarıya ulaküfürde en şiddetli hasım/an olarak şılması ve tabiT bıı vatanın Türkiye

olması,

sadece Türh tarihi için deIslam tarihi için de mühim bir
hadisecliı:" dedi.
Bu fetihlerin yalnızca Anadolu
ile de kalmadığını, Türkiye Selçuklularının devamı mahiyetinde
olan Osmanlılar eliyle Rumeli yakasına ve Viyana'ya kadar uzadığı
nı belirten Prof.Dr. Kazım Yaşar
Kopraman, "Bugün, Bosna - Hersek'te, Kosova'da, Arnavutluk'ta,
Makedoııya'da, Rumeli'de kesile kesile hala sayılan mühim bir yehan teş
kil etmekte olan Müsliimanlan Islam
ile müşerref kılma görevini, Cencıb-ı
Allah Türhlere nasip etmiştir. " dedi.
Türklerin lslama hizmette her
zaman mühim roller üstlendigini
ve üstlenmeye de devam ettiğini
vurgulayan Kopraman "Bugün hala Bosna - Hersek, Azerbaycan, Çeçenistan, Kosovcı gibi ülkelerde bir
hadise olduğu zaman bu Müslümanlar hemen Türkiye Cumhuriyetine yüzlerini dönmekte, onlardan
istimdat eylemektedir/er; ki, bu bizim tarihı misyonumuzdur, bundan
kaçmak mümkün değildir. Hamclolsun, devletimiz de, milletimiz de, bu
kardeşlerine karşı gereken görevlerini yerine getirmektedir." dedi.
Türklerin Islam Devletine hizmetlerinin, sadece askerlik sahasıyla sınırh kalmadığını belirten
Kopraman, Türklerin sanat, eği
tim ve bilim alanında da bir çok
hizmetlerinin olduğunu söyledi.
Türk Milletinin, Araplardan ve
Acemlerden üç asır soma lslam'la
müşerref olduklarını, fakat ls lam'a hizmette, hiçbir zaman diğer milletlerden geri kalmadığı
mızı vurgulayan Prof.Dr. Kazım
Yaşar Kopraman sözlerinin sonunda Türklerin sadece idarecilik, harp, darp sanatında değil,
ilim ve düşünce hayatında da lslam medeniyetine büyük katkıla
rının olduğunu ifade etti.
ğil,

yanlışların nelerden kaynaklandığını da açık l ayan O rtaylı
bunları, Türklerin lslamiyet'e ge-

Bu

çiş kroniğinin,

bilinmemesine
tarih konusunda bütün milletlerin tek dine geçişinin
karanlık olduğunu, bugün Avrupa milletlerinin de semavi dine
geçişlerinin çok aydınlık olmadı
ğını belirterek", devirlerin eski olması ve yazılı kaynakların çok az
olması sebebiyle iyi tasvir edilemediğini söyledi.
Türklerin lslamiyet'e geçiş taıi
hinin, kronik olarak karanlık olduğunu belirten Ortaylı "Islamiyet, biı' kilise, bir ruhban sınıfına
bağlı bir din olmadığı için, buradaki
olayları kayıt ve tespit de zodaş 
maktadıı: Bu, hem aleyhinıizdediı;
ama aynı zamanda da lehimizdedir; çünkü, muasır haynaklara, yani o devrin kaynaklarına ulaştığı
mız ölçüde kirlenilmeırıiş, saptırıl
mamış tarih1 kaynahlar buluyoruz.
O zaman, gayret ettiğimiz takdirde,
·iyi bir şey ortaya lwyacağız." dedi.
Türklere İslam medeniyetini,
ak idesin i ve İslam küllürünü
lran'ın verdiğini ve bunun artık
büyük bir açıklık kazandığını ifade eden Prof.Dr. tlber Ortaylı "Bize lslaırı medeniyetini, lslam akidesini, Islô.m kültürünCi veren lran'dır.
Bu artık gün geçtikçe açıklık kazanbağlayarak,

•

Prof. Dr. İlber ORTAYLI

••••••••••• •••
' Türkler İslamiyet ile
belirli, sağlam bir akide
kazanmışlardır, kendi
tabiatlarına uygun bir
dine sahip olmuşlardır. '

••••••••••••••

B

atı

tarih

yaz ıc ılığındaki

yanlışlıkların

Türk tarihçiliğini de etkilemesiyle lslami yet ve Türkler meselesinin
içinden çıkılmaz boyutlara ulaştt
ğını belirterek sözlerine başlayan
Prof.Dr. llber Onaylı, bu konuyu
şu örneklerle açıkladı: "Birinci
yanlışlık; Türklerin göçebe olduğu,
bozkırlarda vahşi bir hayat yaşa.dık1cırı, lslamiyet'i taıııyıp şereji lslam
ile müşerref olduğumuz andan itibaren, devlet, hiyerarşi, hukuk ve medeniyet hayatına adım allığımızdır.
Ikincisi de, lslamiyet'e girmemizle
birlikte, bilhassa kadın - erkek eşit
liği alanındaki eşitliği yitirdiğimiz

ve bildiğimiz Ortadoğu medeniyetinin müesseselerini kabul ederek
kendi saf Türklüh hayatımızdan dı
şarı çıktığımızdır. Bunlaı: her ikisi
de, dışarıdan beslenen, pek ciddiyete ulaşmayan, daha doğrusu tarih
yazıcılıkla virtiözlük dediğimiz, ustalıktan uzak .fikirlerdir; ki, zaman
zaman milletleri de etkilemektedirler." dedi.

maktadır. Öğretimizde, öğretmeni

miz daha ziyade Iran olmaktadır.
Bu ela çok normaldir. Çünkü, tarih
boyu Türkler lranlılarla temas halindedirler. Arapça'yı dahi o yol
üzerinden öğrenmişizdir, yazımızı
oradan almışızdır, imlamız bunu
göstermektedir. Fakal, bütün bunların dışıııda, Türklerin, son derece
büyük bir katkısı vardır; o da kendi
bünyemizden ileri gelmektedir.
Medreseleri biz teşkil. etmişizdir. Nizamiye nıedreseleıinin kuruluşu basit bir olay değildir; çünkü, Islam
medresesi vasfım taşıyan El Ezher, o
zaman Şiı - Fatımi propagandası
yapan ve birçok alanlarda da sonraki vasıflarına sahip olmayan bir

büyük külliye idi. Demek ki, islô.m
medeniyetine gerçek anlamda medreseyi, devlet idare etmek, hukuk
öğretmek, tabit bilimlere adım atmak bakımından ve bürokrat yetiş
tirebilmek açısmdan gerçek medreseyi Türkler öğretmişti,: Islam medeniyetine giren Türklerin, devlet,
ekonomi, askerlik konusunda, Avrupa histogroriografisinden etkilenildiği biçimde, yani medeniyete adım
attığı konusu şüphelidir; yani, o anlamda medeniyete adım atma şüp
helidiı: Çünkü, bakınız, Müslüman
olduğumuz zaman, TCirgeçler devıi11de para basılıyordu; yani, ilk tarihI Türk paraları, hem de Türkçe
darbedile11 Türk paraları lslami yet'ten öncedir. Devlettik; 6 ncı
Asırda, Klikyalı Zamarhos Bizans'ın elçisi olarak Göktürklere
gittiği zaman -ki, bir devlel vardı
ortada, Iran'a karşı i.ttifak aranı
yordu- durumu tarif ediyor. Ortada
bir hiyerarşi vardır, bir devlet fikri
vardır, bir devlet teşkilatı vardır. Nitekim, Klikyalı Zamarhos, Bumin
Kaan'ın görevlendirdiği Manyak
adlı bir elçiyle gitmektedir. El.çi,
alışverişi yapan bir devlet söz konusudur." dedi.
Son 20 - 30 yılın kazıları ve tetkikleri neticesinde, 8. asrın başında dikilen Orhun Kitabesi gibi
sütunların, göçebe bir devletin
boş bir araziye diktiği sütunlar
olmadığını, çünkü bu alanın etrafında yapılan kazıların, Türklerin
amk yerleşik şehir kurduklarının
göstergesi olduğunu ifade eden
Ortaylı, "Yani, göçebelik tipi ritüeller; çadırlarda elçi kabul etmek, çadırla gezmek daha ziyade asken bir
olgudur ve bir protokoldü,: Nitekim,
Osmanlı imparatorluğunun da, o
açıdan bakarsan, yani maddi medeniyet ve yerleşim unsurlarını görmezsen, muhteşem bir çadır medeniyeti olduğunu görürsün; yani, 16
ncı Asnn hükümdar otağlan, sadrazam otağları, en azından saraylanmız kadar göz alıcıdır; belki da-

lıa dcı

orUinaldi ı : Bu deıneh değildir
l?i, biz göçebe bir çadır mecleııiyeti
yiz. Kaldı hi, yapılan lwzılar şunu
göstcrmehteclir: llh Türh yazıtları
da, bildiğimi;:: tarilıteıı eıı aşağı 150
sene evveline lwdar uzanmahwdıı:
Şu halde Türl?/crin lvICislüman olarak yazı öğrenmele ri, ordu öğrenme
leri, bü.rokrasi lwrınaları , Jnıhuka
geçmeleri gibi olgul.ar söz /wmısu
değildiı: Pehi, ııedir bu Müslüman/ıh? Bu Müsliimaıılıh, çok açıkca görülüyoı· l?i, tabanda asker olan, aslwı1 hiyerarşiye sahip olan bir milletin ve tabanda dinT itibaıiyle kilise
Lipi hiyerarşiden , iirban protokolden, bir ritüelcleıı nefret ecleıı bir
milletin, hene/isine en uygun dini
bulınasıclıı: Bu elin bize uygundur ve
biz lnı din sayesinde eshi müesseselerimiz i devcı m elli rmişizc/i r: eshi
miicsseselcrimizlc bu dinin sila'1şör
lcri o lmuşu zduı: Tiirhlcı: lslam 'ııı
hı/ıcıdıı: Bu, bin y ılclır böyledir ve
bugüne lwclar ela değişmiş dcğilcliı:··
dedi.
Türklerin lslam'a geçişinin, her
şeyden evvel, bir de\'let biçimlenmesi olduğunu ve bunun devlete
askerı bir nitelik kazanclırdıgını,
bu asker1 nitelikle de, lslam ' ın
gerilemesini durdurup ilerlemesini sağladığını vu rgulayan Prof.Dr.
11ber Ortayh, devlet ve toplum
hayaumn, hukuktaki , teşkilatlan
madaki bütün özellik lerinin de
bunu gösterdiğin i söyledi.
Prof.Dr. llber Onaylı konuşma
sının sonunda Türklerin lslamiyet ile belirli , saglam bir akide
kazandıklarını vurgulayarak,
"Türlder lslamiye ı ile belirli, sağ
lam biı- akide kcızanmışlarclıı; keneli
lcıbicıLlarına uygun bir dine sahip
olmuşlardıı: Bu, kişilikli bir dinclir.
Ma11fiyell?arlığa zelil/iğe, zillete götiiren bir elin cleğildiı; I<atolisizmde
olduğu gibi. Bu , bireyci! bir dindir;
ama, Pı-oıesıa11/ılı gibi bir bireyci/

Türkleı:

Fakat, bununla büyük bir
saflwya girmişizdir ve bizimle de ,
bu elin, en büy ti1ı mücaclelecisi11i, sila'1şörii nü kazanmışııı: Blınuı1 üzerinde hassasiyetle du rmah istiyoruz. Osmanlı dönemini de uzun
uzun anlatmamız mamhün cleğildiı'.
Ama, Osmanlı/ıh demek, lslanı medeniyetinin en teşkilatçı, en nihaT
olarak granit/eşmiş son saflıasıdır
ve bu olmadan lslam medeniyetini
Prof.Dr. ilber ORTAYLI

düşiinmeh miiınhiin değilcliı: Bütan

mCicsseseleı; Osmanlı döneminde
Bu bir hurafe dini bi.llurlaşmıştı r ve bu bugüne haclar
değildiı: Tiiı-kler fslô.111'/a bunu kada bu şehilcle sürmüştü 1:
zanan düzgün l?ir cemiyet haline
Modern çağlarcla, orduların tehgelmiş/ereli ı: Açıhça söyleırıeh gerenolojisi.niıı ye nilendiği, cliınycıda hakiı ; eski Tiirh dini zamanında
' pilalizmin ve sanayinin inhişaf ettiTiirhl erin temizlik anlay ı şı bakıııııııdaıı , bazı adetleri bahımuıdan ği modern çağlarda, bu diinyaya inlnıgü ııküyle mıılwyese cclilmeyeccği tibah etmeh, bunun kavgasını verçoh açıhtır; suyu Slılnınu çok bileıı meh, nasıl sancıyil.eşeceğiz, nası. /
insanlar değilmişiz. Deliller bunu modern bir eğilime geçeceğiz, içtigösleriyoı: Temizliği ve uygarlığı bu mai hayatımızı nasıl düzenleyece anlamda almışı z; ama, lslô.miyel, ğiz; eğri veya clogru örııehl.eriyle
Türklerle, erı /,üyük vurucu gücünü, bunu Tiirhler veriyor bugün bile,
en bi.iyüh mücacleleci, teşlıilaıçı gü- bugün clalıi Türlıler veriyo ı; şıı anda
ci.inü lwzanmıştır ve bu lıavim saye- bile bunun havgasım yapıyoruz, şu
sinde de, bin yıldır bu böyle devam anda bile denemesini yapıyoruz
cımehlecliı: Bugiin ele böyle olcluğu doğrusu ve yanlışımı zla.
nu göıüyoruz.
Onun için, Türk deneyi ve Türh
Biz., lslamiyet ile millI birlih, milli unsuru, Müs!Ciman dünya için en
şal1siyet, clevlel veya medeniyete önemli hompartmaııdıı'. Bunu begirmiş değiliz. Bunlanıı içindeydi lirtmelı islerim." de&
sapkınlık değildiı:

,,

2- ·Egitimin tanımı · ,:
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.ı ~ Eğitil!l ve öğretim ne
demektir?,.
Eğitim, terbiye kelimesinin karşılığıcöla'ı'ak kullanilinaktadır.

Terbiye ise, Arapça bir kelime
olup, ıslah :etmek, düzene koymak, idare etmek, eğitmek, gözennek anlamlanndadır.
Terbiye kelimesi dilimizde zaman zaman "ahlakı davranış" anlamında kullanılır. Bu anlamda
düşünüldüğünde, ahlaklı insan
için "terbiyeli", ahlaksız insan
için de "terbiyesiz" denilmektedir. Aynca terbiye kelimesinin
"edep" kelimesi ile alakası vardır.
Çünkü "edebli insan" denildiğin
de, "terbiyeli insan", "edepsiz insan" denildiğinde de "terbiyesiz
insan" kastedilmektedir.
"Terbiye kelimesi dilimizde halen kullamlmakla birlikte, artık
giderek yerini "eğitim" kelimesi
almaktadır. Onun için biz de ,
çoğunlukla eğitim kelimesini
kullanacağız.

Konumuzla alakalı olarak bir
de "ta'lim" kelimesi vardır.
Ta'lim, "eğiterek öğretmek" demektir. Bunun içindir ki Kur'an-ı
Kerim'de Peygamberlerin vazifelerine ta'lim, kendilerine ise "muallim" denilmiştir. o>
lslam tarihi boyunca eğiticilik
ve öğreticilik görevlerini üstlenen)ere muallim denilmiştir.
Cumhuriyetin ilk yıllarında da
aynı kavram kullanılmakla birlikte özellikle son 30-40 yıl içeresinde muallim kelimesinin yerini
"öğretmen" almıştır.
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·.Egıum· ka:vtamlriı, Peygamber

· Eğttirn: :"y~tişkin· rieşÜlei- tara- F(rn~Jµıiz ;t$,.A.Y,)'iü g~r~vuwı
dlan·nesi~le- - s1rıcl~n:-'e1e aldığımiz4a; "tebliğ ve
i·ç yapilan her çeşit ·e tki''. ..ol~r~k, ifş~d_" anlamın~ gelir:. Tebliğ, ,eği
tanımlan-abilir.
tim ve öğetimi de iç_ine .alan bir
· ':fani.mı ·piraz aqp, genjşletriıe terj_mdir. lrşad ise, bjr rehberlikmiz· ğerekirse şun1an söY.1eyeb_ili- tir. Hz. Peygamber (S.A.V): "Ben
riz:
güzel ahlakı tamamlamak için
Eğitim faaliyetlerinin gerçekleş gönderildim"(.!) buyurduğuna götirilebilmesi için iki önemli unsu- re eğitürii; güzel ahlak sahibi olra ihtiyaç vardır. Bunlardan birisi
ma, fazilete erme ve . erdirme fay'etişkin nesil, diğeri ise yetiş
aliyetlerinin
adı olarak da ifade
mekte olan nesildir.
edebiliriz.
Yetişkin nesillerin, yetişmekte
olan nesillere etkileri iki şekilde
3- İslami eğitimin gayesi
o l maktadır. Birincisine "örgün
eğitim" denilir. Genellikle planlı,
lslami (dinı) eğitimin gayesi,
programlı bir şekilde okullarda, insanları hem dünyada hem de
kışlalarda vb. yerlerde yapılır. ahirette huzur ve saadete erdir1kincisi ise, "yaygm eğitim"dir ki, mektir. Bunu gerçekleştirmek
yetişkin neslin çoğu zaman sosyal için ise lslam, iyi insan, insan-ı
hayattaki tabil tavırları, davranış kamil (olgun insan) kısaca ve tek
lan ve konuşmaları ile canlı ör- kelime ile "müslüman" yetiştir
nekler oluşturması ve bu şekilde meyi hedeflemiştir.
yetişmekte olan nesillere tesir etPeygamber Efendimiz (S.A.V.),
mesi şeklinde gerçekleştirilmek Allah'm emirlerini insanlara tebtedir.
liğ etmek ve insanları iyi birer
Tanımımızda "her çeşit etki " mü'min ve müslüman yapabilifadesi kullanılmıştır. Çünkü, et- mek için ömrü boyu çalışmış ve
kileme ve yönlendirme, yani terdidinmiştir. O, daima insanlarla
biye veya şimdiki kullanımı ile
ve özellikle kendisine inananlarla
eğitim, iyi yönde olabileceği gibi
kötü yönde de olabilmektedir. bir ve beraber olmuştur. Çünkü
!yi, doğru ve güzel olan birtakım O, lslamın tebliğcisi, ilk muallimi
eğitim faaliyetleri yanında top- ve mürşi di idi. Mescidde imam,
lumda bazen olumsuz ve kötü te- mescid dışında ise bir lider ve bir
mayüllü eğitim faaliyetleri ele gö- rehber idi. Savaşta komutan olan
rülebilmektedir. Bazı çocukların Hz. Muhammed (S.A.V), barışta
veya gençlerin hırsızlığa ve yan- bir muallim ve mürşid idi. Çünkesiciliğe alıştırılmaları gibi. Ankü O, dünyanın bir benzerini dacak eğitimden asıl maksadın, iyi
ha göremediği ve göremeyeceği
yönde etkileme olduğu unutulbir eğitimci idi.
mamalıdır.
fmda~,~yeiişıriekte
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Neden-;insanlarla akıllarının _,se
- ği,ij.i"'3J~Jfüd~;pu,yı.p;gıu~~~r- :~~1t
"Rateri.de r0 :~gerç~k,_bır~·e~wı:ncı ~ y~l~rt~ei':g öri v§ya :~eİec~ie~ine·
.olad.1< iiısanlığa" örriek plmuşttir. göre k~.ı.:ru,,ş~ı~as_ı ge_~el<~ekte,-

·o·nuh. ha:yatt"baştanöaşa egitim: dir? Sorusunun ceval;nnı yın,.e _ .tj.1:

lah'ın Rasülü'nden alalım: "İn
sanlara bildikleri şeyi anlatın.
Yoksa siz Allah ve Rasülü'nün
yalancı ç~~arılmasını mı isti.. ,...
• ..... ? "(8)
yorsunuz .
_
Gerçekten de insanlara, bildiklerin{n 'dıştrida veya anlayamacakları şeyler kendilerine anlattldtğında, onları kolaylıkla idra~
edemeyecekleri için fitne sebebı
olabilir. Çünkü kendisine anlatı
lanı anlayamayan kişi, konuyu
kendi idrakine ve anlama derecesine göre yorumlamaya kalkışır.
Dolayısıyla bilerek veya bilmeyerek konu saptırılmış olur. Neticede "ak" olarak ifade edilen "kara"
haline dönüşebilir.
Keza, Allah'ın Rasülü'nden gelen benzer bir rivayet de şöyledir:
"Bir kavme akıllannm idrak edemeyeceği şeyi söylemen doğru
olmaz. Eğer böyle yaparsan bazıst
için fitne olur. "19)
Bütün bu ifadelerden anlaşılı
yor ki, insan~ara bilgi seviyelerine, akil ve idraklerine göre konuşulup hitap edilmesi gerekmektedir. Allah'ın Rasülü'nün ömrü
boyu uyguladığı da bundan ibarettir. Çünkü O'nun hayatı incelendiği zaman. Hz. Ebubekir'e,
Hz. Ömer'e hitap tarzı ile bir bedeviye, bir yaşlı kadına ve bir ço2- Peygamber Efendimiz
cuğa hitap tarzı arasında çok
insanlara seviyelerine
farklılıklar vardır. Yukarıda da
göre hitabederdi
ifade ettiğimiz gibi, O'nu başarıya
Peygamber Efendimizin eğitim götüren en önemli amillerden biöğretim faaliyetlerindeki başarısı, risi de işte bu yönüdür. Çünkü O
insanlarla yaş, kültür ve bilgi se- insan psikolojisini çok iyi biliyor-

faaliyetleri' ile doludur/ o, ·"cahiliye ·nevri Arapları"- olarak tarihe geçen'.zamanın insanlarından,
· dünyanın bir daha - eşine şahit
olamadıği emsalsiz .bit toplum
ortaya çıkarmıştır. O bunu, Allah
Teala tarafından "Gerçekten Sen
büyük bir ahlak üZ;eresin!... "<4> diye
nitelendirdiği güzel ahlakı ve
mükemmel muallimliği ile başar
mıştır. Zira Allah Teala O'nu:
"Gerçekten Allah'ı, -ahiret gününü
arzulayanlar ve Allah'ı çok zikredenler için size Allah'ın Rasülü'nde (takip edeceğiniz) pek.güzel bir örnek vardır"<~ı ifadesinde
olduğu gibi insanlığa "örnek" olarak göndermiştir.
Bilindiği gibi Hz. Muhammed
(S.A.V), biz inü'minler ve müslümanlar için her bakımdan mükemmel bir rehber ve örnektir.
Aşağıda_ nakledeceğimiz hadislerde ve bizzat uygulamalarında da
görülüp anlaşılacağı gibi -~ey~amber Efendimiz çocuk eğıtımı konusunda da bizim için mükemmel ve vazgeçilmez bir örnektir.
Şimdi o·~un ' eğitimciliğini ifade eden söz ve uygulamalarından
oa·zı örnekler vermek suretiyle
konuı:tı.utu devam ettirelim:

~. '.·lt!ı.'f:"

gam
, en
ın~>
,._:·. ·.. , \,~. -~.-,e~
':P.li~iııdl~k~İlari'iJ.iğı '
...,: . . ·" - ·.. .,
\metot-, ,
.
.
.'.:·se~}ttı·:, E.e}ğafubert#ii-f/;:ye tiş- .
kinlere . oduğu kadar,~½u~ü½ltre
karşı' da nagl konuşu_lr~ası ve
davranılması 'ğı;rekt_igı kqfıusun- ·
da çok güzel örnekler-onaya· lfoy~uştur:. Şimdi ,de ,O'nun. küçüklere karşı nasıl hitabettiği-. veya
davrandığına dair yahut da nasıl
davtamlqıası gerektiği hususundaki.t~".siyelerinden birkaç örnek
görelim:
Kendisi "bir rahmet peygamberi"00ı olan Peygamber Efendimiz (S.A.V.), Enes b. Malik
(R.A.)'ın ifadesine göre; "ailesine

ve çocuklanna karşı insanların en
idi. »o n "Çocuklara ikramda bulunulmasını ve onların
terbiyelerinin güzel yapılması
nı''02> isterdi. Bir başka hadislerinde ise Allah'm Rasülü: "Çocuklann iyilik ü.zere olmalan hususunda
kendilerine yardımcı olunmasını"< 13ı
tavsiye buyurmuştur.
Başka bazı hadislerde yer alan
ifadelere göre Peygamber Efendimiz (S.A.V) torunlarını ve hatta
şefkatlisi

diğer bazı çocukları kucaklayıp,
öpmüştür. <14 > Yeri gelmiş onları
dizine oturtmuş, başlarını okşa
mış ve onlar için dua etmiştir. 05>
Onları çok sevdiğini açıkça söylemiş, 06> böylelikle hem sözleri ile
hem de davranışları ile çocukları
na karşı sevgi ve şefkatini ortaya
koymuştur, Yolculuk esnasında
torunlarını bineğine (devesine)
almıştır. on Diğer yandan çocuk
yaştaki sahabılerin biatlanrıı kabul ederek0 8> onlara değer verdiğini ortaya koymuştur.
Peygamber Efendimiz, çocukların huzura girmelerine izin vermiştir.U9ı Zaman zaman kendisini

ziyarete gelen çocuklan kabul etZaman zaman da kendisi
bilhassa hasta çocukları ziyaret
etmiştir. <20>
Yolda karşılaştığı çocuklara selam vermiş, onların hatırlarını
sormuştur. l2l> Zaman olmuş çocuklarını veya torunlarını omuzlanna ve sırtına bindirerek, onları
gezdinniş ve sevindirmiştir. <22 >
Bunca hareketleri ile Rasülullah
(S.A.V), çoc~klar için son derecede önemli ve lüzumlu olan "sevilme" ihtiyacını karşılamıştır.
Onlara cömertçe sevgi sunmuş
tur. Bununla kalmamış, maddi
ikramları ile de çocuklara karşı
cömert davranmıştır. Hediyeler
ve armağan lar almak suretiyle
miştir.

onları sevindirmiştir. Aynı şekilde

insanların

da böyle davranmaları
tavsiye etmiştir. mı Bunu teşvik
için de şöyle buyurmuştur: "Kişi
nin kendisi ve ailesi için, çocuğu
ve hizmetçisi için harcadıklarının
hepsi sadakadır. <24>
nı

4- Çocuklarına ilgi ve şefkat
göstermeyen ve adaletli
davranmayanlara karşı
Peygamberimizin tavn.
Peygamber Efendimiz (S.A.V)'in
çocukları çok sevdiği ve onlara
karşı son derecede şefkatli ve
merhametli dav randığı malumdur. Kendisi çocukları arasında
son derecede adaletli davranırdı.
Çocuklarına ilgi, sevgi, şefkat,
merhamet ve adalet göstermeyenlere karşı ise şiddetle tepki gösterirdi. Şimdi bu konuda da bir-iki
örnek verelim:

üzerine Peygamber Efendimiz:
"- insanlara karşı şejhat duygusu
olmayan kimseye Allah merhamet
eylemez." buyurdu Y'ı
Bir başka seferinde ise bir vesile
ile: "Kü çüklerine şe fkat etmeyen, büyüklerinin hakkını gözetmeyen bizden değildir" bu-

öpüp-sevmeyen adam
Bir gün Peygamber Efendimiz
(S.A.V) torunlarından Hz. Hasan'ı öperek seviyordu. Yanında
bulunan Akra b. Habis:
"- Benim on çocuğum oldu, hiçbirisini öpmiış değilim " dedi . Bunun

ilkesini AlRasülü hem hayatı boyunca fiilen uygulamış, hem de sözleri ile ümmetine tavsiyede bulunmuştur. Çünkü O, her yönü
ile ve herşeyi ile insanlar için örnek bir muallim ve mürşid idi.
lah'ın

yurmuştur.<26>

("') Hz.Muhammed ve Gençlik
(Kutlu Doğum Haftası : 1992)
TDV Yayınlan.

Çocukları arasında

adaleti gözetmeyen adam
Bir adam Peygambeıimizin yanında oturuyordu. Bu sırada adamın erkek çocuğu çıkageldi.
Adam, çocuğu öpüp, dizlerine
oturttu. Daha sonra adamın kız
çocuğu geldi. Adam onu da yanı
na oturttu. Peygamber Efendimiz
derhal:
"-Niçin ikisini bir tutmadın? ..."
diye kınadı.mı
Keza bir başka zamanda ise
Peygamber Efendimiz bir vesile
ile:
" Çocukların senin üz erindeki
haklarından birisi de, onlara eşit
davranmandır" buyu rmuştur. <2s>
Kadınların hor ve hakir görüldüğü, kız çocuğu sahibi olmanın

son derece de ayıp ve utanılacak
bir durum olarak kabul edildiği
ve bundan dolayı bazılarınca kız
çoculdannın diri diri toprağa gömüldüğü bir dönemde, Peygamber Efendimizin kız ç ocukl arı
için bu şekild e konuşması ve
davranması çok anlamladır.
C. SONUÇ
Yukarıda naklettiğimiz

Çocuğunu

yapılması" gerektiği

ışığında

hadisler
sonuç olarak diyebiliriz

ki:
Peygamber Efendimiz (S.A.V)
mükemmel bir eğitimci idi. Her
görevinde olduğU gibi, eğitimcilik
görevinde de mükemmeli başar
mıştır. Avrupa'nın . ancak A'VlII.
yüzyılda J.J. Rousseau ile ulaşa
bildiği, " eği timin ç ocu ğa göre
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Türkiye Diyanet Vakfı ' nın büyük çabası neticesinde , 27
Ağustos 1987 yılında düzenlenen muhteşem bir törenle ibadete açılan Kocatepe Camii ,
Cumhuriyet döneminin en büyük camisi olma özelliğini koruyor. ibadete açılışının 11. yıldö
nümü münasebetiyle Kocatepe
Camii'ni her yönüyle tanıtmayı
düşündük.

Kocateue

Camİİ'nin inşası

rikri 194Ô'lı yı l lara kadar gider. 8
Aralık 1944 Larihinde Diyanet !şleri
Başkan Yardımcı AhmeL Hamdi Akseki
başkanlığında 72 kişilik kurucu heyet
tarafından "An1lara Yenişe1ıir',le Bir
Cami Yaptınııa Kunmm" adlı dernek
kuruldu. 1947 yılında derneğin açuğı
proje yarışmasında birinciliğe layık
eser bulunamamıştı.

1956'da devrin başbakanı merhum
Adnan Menderes'in müdahalesiyle Ankara'ya hakim "Koca tepe ", cami
arsası olarak tahsis edildi.
''Tiirkiye Diyanet Sitesi Yaptmııa
ve Yaşatma Denıeği " adını alan dernek, l 95Tcle yeni bir proje yarışması
açtı. Başbakanlık , Üniversiteler ve Mimarlar Odası temsilcilerinden oluşan
jüri , 36 eseri inceleyerek, "Projelerin

hiçbirinin arzu edilen neticeye lam o/aralı erişemediği'' ne karar verdi. Vedat
Dalokay ve Nejat Tekelioğlu' nun müş
terek projelerinin ise uygulanabilir olduğu kabul edildi. Projeye göre külliyede ikibin kişilik cami, Diyanet işleri

-
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1974 yı lı nda
Kocatepe Camii'nin
durumu

Başkanlığı hizmet binası, Yüksek tsliim Enstitüsü, kütüphane, konferans salonu, müze, ikiyüz araçlık
otopark, turistik çarşı, aşevi ve poliklinik bulunacaktı.

Bu projeye göre caminin temeli,
Diyanet lşleri Başkanı Hasan Hüsnü
Erdem tarafından 12 Haziran
l 963'te atıldı. l 964'te projenin Diyanet İşleri Başkanlığı hizmet binası
ile ilgili bölümü bitirildi.
Bugün1ıü

Proje :

Kocatepe Camii

için üçüncü
defa 1967 yılında açılan yarışma
yı Hüsrev Tayla ve Fatin Uluengin'in
projesi kazandı.
Yeni projenin temeli, Diyanet İşle
ri Başkanı Ali Rıza Hakses zamanın
da 30 Ekim 1967'de "Mirac Kandili"nde atıldı.
1981 yılma gelindiğinde revaklı
avlu, konferans salonu, otopark, süpermarket, idari bürolar, kütüphane,
gasilhane gibi külliyeyi oluşturan
bölümler hariç caminin kaba inşaatı

silhane gibi külliyeyi oluşturan diğer
kısımlarının da inşaatını başlatll ve
1986 yılı Ramazan ayında Kocatepe'nin asıl cami (Harem) kısmı zamaıun Diyanet lşleıi Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Şeref Başkanı Dr.
Tayyar Alukulaç tarafından ibadete
açıldı. Diğer müştemilat ve bölümlerin inşaasına devam edildi.

bitirilmişti.

Bu tarihte, kaba inşaat dışındaki
yan bölümler, caminin fevkalade pahalı ve ince işçiliği gerektiren iç dekorasyonu için devlet katkısı, halkın
bağışlan gibi kaynaklar artık yetersiz
kalmaya başlamıştı. Bu sebeple inşa
at giderek yavaşladı. Hatta ilk pojede
mevcut revaklı avlu gibi bazı bölümlerin inşasından vazgeçilmesi bile
düşünüldü. Artan mali güçlükler sebebiyle 15 Mart 1981 tarihinde toplanan Türkiye Diyanet Sitesi Yaptır
ma ve Yaşatma Derneği Genel Kurulu , lsmail Hakkı Yılanlıoğlu başkan
lığındaki idare heyetinin teklifine
uyarak derneğin feshedilmesine ve
Kocatepe Camii inşaatı dahil bütün
mal varlığının alacak ve borçlarıyla
birlikte Türkiye Diyanet Vakfı'na devredilmesine karar verdi.
Diyanet işleri Başkanı Tayyar Altı
kulaç'm başkanlığında çalışmalarına
başlayan Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti bütün imkanlarını Kocatepe Camii inşaatına teksif ederek
hız verdi.
Caminin konferans salonu, otopark, süpermerket, idari bürolar, ga-

inşaası taresmt açılışı 28
Ağustos 1987 tarihinde zamanın
Başbakam Turgut Özal ve Diyanet
İşleri Başkanı Prof.Dr. M.Said Yazıcı

Kocatepe Camii'nin
ınamlana rak

oğlu tarafından yapıldı.

KOCATEPE CAMtl'NİN
ÖZELLİKLERİ
XVl. yüzyı 1 esteLiği ile XX. yüzyıl
teknolojisinin imkanlarını bütünleş
tiren Kocatepe, benzeri camilerle
ortak özellikler taşır. 4 minaresiyle
Selimiye'yi, merkezi kubbe ve yarım
kubbeleriyle Sultanahmet'i andırır.
64 x 67 m. (4288 m2) ölçüsündeki asıl cami (Harem) kısmı, 48.5
metre yüksekliğinde, 25.5 metre çapında bir ana kubbeyle örtülüdür.
Ana kubbe etrafında 4 yanın kubbe
yer alır. Bu yarım kubbeler 12 kubbeyle genişletilmiştir. Kubbeler geleneksel tarzda kurşunla kaplanmıştır.

kaplamadır. Aydınlatma sisteminde
en gelişmiş teknikler kullanılmış, bilinen klasik sistemler aşümıştır.

Ana kubbe, herbiri 3 metre çapında
4 büyük ayak (fil ayağı) üzerine
oturtulmuştur. Sultanahmet'te 6.5
metre olan ve ana mekam büyük ölçüde daraltan fil ayaklanmn çapı ,
günümüz teknolojisinin verdiği imkanlarla Kocatepe'de 3 metreye düşürülmüştür. Böylece hem mekan
genişlemiş, hem cemaatm bölünmesi
önlenmiş ve ana mekana ferahlık ge-

Isıtma

sistemi , tabandan ısıtma
merkezi sistemle gerçek leş
tirilmiştir. Yan unsurlar olan konferans salonu, kütüphane ve süpermarkete de klima tesisatı yerleştiril
tarzında,

miştir.

tirilmiştir.

cami (Harem) kısmına kündekari (ahşap geçmeli) tarzda yapılmış
bir ana ve 4 yan kapıdan girilir. Bu 5
ayn kapı, cemaatin giriş-çıkışına kolaylık sağlamak üzere düşünülmüş
tür. Mermer taç kapı, Faik Bektöre'nin, ahşap kapılar ise Mevlüt Çiller'in eseridir.
Caminin kuzey kısmı ana giriş kapısı önünde yeralan 2400 m2'\ik revaklı avluyu bir mermer şadırvan
süsler. Revaklar 14 m. yüksekliğinde
26 kubbe ile örtülüdür.
Revaklı avluyu çevreleyen kubbelerle caminin ana giriş kapıları kubbelerinin alemleri mermerden, ana
ve yan kubbelerle minarelerin alemleri , altın varak ile kaplı bakırdan
imal edilmiştir.
88 m. yüksekliğindeki üçer şerefe
li 4 minareye hem merdiven, hem
asansörle çıkılır.
Asü cami bölümü olan ana mekanı
(Harem) "U" şeklinde mahfeller sarar. Mahfeller, klasik lsLanbul cami lerinden farklı şekilde iki kat olarak
uygulanmıştır. Böylece hem harem
kısmına özel bir görünüm, hem mekan kazandınlmışur.
Mahf ellere , ana mekana bakan
yüzleri merlerle kaplı 6 merdivenle
çıkılır. Merdivenlerden çıkarken sahanlıklar hizasına , ana mekana nazır
küçük balkonlar yapılmıştır. Bu su-

Harem kısmı, deserüeri Afyon Ulu
Camii'nin bugün artık yok olmuş
özgün süsleme desenleri esas alına
rak hazırlanmış el dokuması tek tip
halı ile tefriş edilmiştir. Mahfeller de
keza tek tip ve özel desenli makina

Asıl

retle merdiven

çıkışlarına ferahlık

getirilmiştir.

10 m. yüksekliğindeki mihrap, beyaz mermerden yapılmıştır.
8. 70 m. yüksekliğindeki minber,
özel süslemelerle işlenmiş mermerden yapılmıştır.
Reha Tolon'un eseri olan iç tezyinatta klasik Osmanlı mimarisi örnek
alınmış , malzeme olarak, çini, mermer, san maden, altın varak ve özel

halılarıyla döşenmiştir.

boyalar kullamlmışur. Ana kubbe ve
aslan göğsü yazıları pirinçten kesme
suretiyle yazılmış ve altınla kaplanmıştır. Kuşak yazılan ise mermer kabartma olup, keza altın kaplamadır.
Yazılar hattat Hamit Aytaç ve Mahmut Öncü'nün eseridir.
Caminin iç süslemeleri arasında
ayrı bir yeri olan vitraylar özel camdan imal edilmiş olup, klasik Osmanlı tarzı ile modern tarz arasında
bir geçiş teşkil eder.
lç aydınlatma için 1 ana avize, 32
uydu avize, 4 köşe avize kullanılmış
tır. Bu avizeler Mustafa Küçük tarafından imal edilmiştir . Ana avizenin
çapı 5.5 m, köşe avizelerin çaplan
140 cm, uydu avizelerin çapları ise
60 cm'dir. Kristal kürelerden oluşan
avizelerin zincirleri ve iskeletleri alun

Bütünüyle cami, betonarme iskelet
sistemiyle yapılmış , dış cephe özel
sun'i taş ile kaplanmıştır. Kubbe, yarım kubbe tamburları ve minareleri
ise brüt beton olarak inşa edilmiştir.
Camiyi iki adet selsebil süsler.
Bunlardan biri cami, diğeri konferans salonu girişindedir.
Cami, plato şeklindeki bir avlu ile
Külliyenin tamamlayıcı
unsurları , arazinin meylinden istifade edilerek plato şeklindeki bu avlu

S?rılmıştır .

altına gizlenmiştir.

Konferans salonu ve idari bürolar
caminin oturduğu plato seviyesinin
altında kalacak şekilde uygu lanmış
tır. Mihrap cephesinde, aks üzerinde
ve altıgen planlı salon, modern ışık
ve seslendirme cihazlarıyla techiz
edilmiş olup, 400 kişiliktir.
Caminin batı avlusu altında bulunan 7256 m2'lik, 3 katlı otopark 800
araç alacak büyüklüktedir. Otopark
içeresinden geçen tünel yol Küçükesat'ı Mithatpaşa'ya bağlamaktadır.
Revaklı a vlu altında, 3 katlı ve
15.000 m2 kapalı alana sahip süpermarket bulunmaktadır

Caminin klasik Osmanlı mimarisini yansıtmasına mukabil, konferans
salonu, otopark, süpermarket, idari
büro gibi müştemilat çağdaş mimariye göre yapılmış, ancak caminin klasik uslübuna u ydurulmuştur.

(1523-1573)

Çeşitli sahalarda eser veren

büyük Türk alimi

B

İRGİ LI diye de bilin-

mektedir. 27 Mart 1523 tarihinde Bahkesir'de doğdu. Asd
adı Takıyyücldin Mehmecl'clir. Zaviye mensubu alim ve fazi letli bir
kişi olan babası Pir Ali Balıke
sir'cle müderristi.. Balıkesir'in Çay
mahallesindeki kabri bugün de
ziyaret edilmekLedir. Dedesi Balı
kesir I<epsut'a bağlı Bektaşlar köyünden tskencler Efendi'dir. Annesi ise Meryem Hanım'dır.

B

İRGİVi ilk tahsilini babası

nın yanında yapu. Ondan
Arapça, Manuk ve diğer bazı
ilimleri okudu, bu arada Kur'an'ı
da ezberledi. Daha sonra lstanbul'a giderek Mahmutpaşa mahallesinde Küçük Şemseddin
Efendi 'den ders aldı. Ardından
Haseki Medresesi'ne girdi; dönemin tanınmış alimlerinden Ahizade Mehmed Efencli'nin ve daha
sonra Rumeli Kazaskeri olan, Kı
zı l Molla lakabıyla tanmmış Abdurrahman Efendi'nin öğrencisi
oldu. Lcazet alarak müderrislik
payesini e lde etti. Ardmdan Abdurrahman Efendi ' nin yan ına
mülaz1m olup ihtisasmı tamamladı. Bir süre bazı medreselerde
müderrislik yaptı. Kanunı dönemi ncle hocası Abdurrahman
Efendi ' nin aracdığıyla Edirne
kassam-ı askerisi olan Birgivi bu

görev süresince ders okutmaya
devam etti.
Daha sonra lstanbul'a giden
BirgiVl Bayramiyye Tarikau Şeyhi
Abdullah Karamani'ye intisap
ederek inzivaya çekildi. Ancak
müridinin ders ve irşad faaliyet leri için geri dönmesini isteyen Abdullah l<aramani'nin de tavsiyesi
üzerine, Su ltan ll . Selim'in hocast
Birgili Atau ll ah Efencli 'nin Birgi'de ya ptırdığı medreseye Layin
edildi. ilmi ehlıyetiyle kısa sürede m.eşhur olan Birgiv1'den ders
almak isteyen pek çok Lalebe ülkenin her Larafınclan buraya akın
e tmeye başladı. Ömrünün geri
kalan ktsınmı Birgi'cle tedris, irşad ve telif faaliyetleriyle geçirntiş
olması sebebiyle ele Birgi,11 nisbeLiyle şöhret buldu.
Hakkı

söylemekten çekinmeyen Birgivi ömrünün sonlarına
doğru tekrar lstanbul'a giderek
Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa 'ya memlekeu eki adaleLsizliklerle mücadele etmesi için tavsiyelerde bulunmuştur. Fıkıhta Hanefi, itikadda Maturldi olan Birgivi Mehmed Efendi'nin biyografisinden bahseden bütün kaynaklar, onun Osmanlılar döneminde
yetişmiş seçkin bir alim olması
yamnda dinı ve ahlaki şahsiyeti
bakımından ela mükemmel bir
insan olduğunu belirtir.

B

İRGiVi son derece dürüst ve

B

İRGiVi, kendisi de Bayrami-

tavizsiz bir ilim adamıdır.
Nitekim döneminde çok yaygın
olan anlayışa rağmen hiçbir eserini herhangi bir devlet büyüğüne
ithaf etmemiş , aksine devlet ileri
gelenleri de dahil olmak üzere
her sev iyedeki yöneticilerde ve
görevlile rde gördüğü kusu rları
cesaretle Lenkit etm i ştir. Özellikle
memuriyetlerin rüşve t karşılığı
satılması, kadılar, muhtesibler ve
diğer görevlilerin rüşvet almaları,
ehli olmayanlara ilmi ve idari rütbeler verilmesi, bu yüzden cehaletin yaygın laşması ile her türlü
bidat ve hura[e Birgivi'nin şiddet
le karşı çıkLıgı. hususlardır.

ye müntesibi olmakla birlikSünni esaslardan
sapmış ,·e bid'atlar ihdas etmiş
olan bazı tasavvu f' erbabın ı ela
eleştirmek t en geri durmamış ,
hatla bir kısım mutasavvıfların
bid 'at ve aşırılıklarını onaya koyup tenkit etmek üzere el-Kavlü 'l-vas1l beyne'l-ifrat ve't tefrit
adlı bir de risale yazmış olması
yüzünden tasavvuf düşmant olmalda itham edilmeşse de bu iddia isabetsiz görülmüştür. Nitekim eL-Tarikatü'I-Muhammediyye'nin şarihl e rinclen ünlü mutasavvı f Abdü lgani en-Nab lusi Birle

zamanında

Ehl-i sünnet esasla rına
İR Gİ Vi, başta el-Avami l ve
Lasa,·,·uf büyüklerini değ i l
lzhar olmak üzere Arap graLasav\'uf adına bir )'lgın bid 'aL ve meri konus unda kaleme aldığı
hurafe onaya c ıkaran sözde mu- eserlerle ele lslam ilimleri alanın
da büyük bir hizmet ifa e tmiş ve
tasawıOarı ıenkit e ttiğini belinir.
h akl ı olarak ya yg ın bir şöh reLe
Baş ta et-Tarikatü'l-t--1luhammekavuşmuştur. lslaın dininin iki
diyye olmak üzere eserlerinin her
ana kaynağı olan Kur'an \'e Sündevirde büyük ılgi görmesi de ilnet" in di li olan ve ayrıca lslam
mı dirayeti yanınd a dürüst, basimecleniyeLinin müş tere k l isanı
retli , cesm ve sosya l problemler haline gelen Arapça'nın Arap ol karşısında sorum luluk duygusu mayan mü slünıan milletler tarataşıyan bir kişilik sahib i o lması [ı ndan öğrenilebilmesi için bünın sonucu şeklinde clegerlendi - )'ük gayretlerin sarfedilcliği bilinrilmelidir.
mektedir. ll rnı A rapça ' nın öğre-

B

gıvı nın
bağlı

nilmesinde onun gramerinin bilinmesinin büyük payı bulunduğu şüphesizdi r. BirgivI de, an a
kuralların öğrencile r tarafından

ezberlenmesi geleneğine uyarak
kaleme aldığı el-Avamil risalesinden başka onun şerhi durumundaki lzhar'ı telif etmiştir. Sağlam
bir tertibe ve özlü bilgilere sahip
o lmanın yanında çeşitli nahiv kaidelerinin örneklerle açıklanması
sı rasında pedagojik esaslar ihtiva
eden cümlelei·in kaydedilmesi bu
iki esere itibar kazandı rmış, asır
lar boyu Arapça'nm öğrenilme
sinde vazgeçilmez eserler listesindeki yerlerini korumalarını sağla
n,ışnr. Şüphe yok ki söz konusu
kitap la rın bu derece itibar görmesinde Birgivi'nin ilim ve din
hayatındaki güçlü şahsiyetinin de
önemli bir pay1 olmuştur.

B

İRGİVi, Eylül 1573'de bir ls-

tanbul seyahati sırasında vebaya yakalanarak hicr1 yıla göre
52 yaşmda vefal etti ve Birgi'ye
getirilerek burada defnedildi.

Eserleri
İlmi açıdan önemlerine göre Arap dili grameri, ahlak-tasawuf,
fı kıh ,

akaid, tefsir-kıraat, hadis gibi sahalarda ço~u Arapça. birkaçı
da Türkçe o lmak üzere tesbit edilmiş altmışa yakın eserlerinin başlı
caları şunlardır:

A) Gramer

1. et-Tarikatü"l->.luhanııncdin'e,

1. el-Aviinıil ,

2. Cilaü'l-kulob

2. lzharü·l-esrar.

C) FıluJı

3. lmanırl-em:ar
4. Kifayetü'l-ımibıedi ,

1. Vasiyetname,
2. es-Seyfü·s-sariın fi ademi cevazi

5. lmtihanü'l-ezkiya.

6. Şerhu'I-Enısile.
B) Ahlak-Tasavvuf

vakfi'l-ınenkı'.ıl ı·e'd derahinı ,

3.

lkazo·ıı - nainıin

ve
in1,iıııü'l-kası rin,

4. lnkazü'l-halikln,
5. Muaddilü's-salat,
6. Zuhru'l-müteehhiltn ve'n nisa ft tarifi'l-athar
ve'ddiıııa,

D) Akaid
1. Ahvalü etfali'l-müslimtn,
2. Ziyaretü'l Kubur,
E) Tefsir-Kıraat

1. Tefsiru süreti'I-Bakara,
2. ed-Dürrü'l-)reıim,

F) Hadis
\. Risale fi usüli'l-hadis,
2. el-erbain.
3. Kitabü'l-ıman ve'l-istihsan,

1999 Yılı
Kutlu Doğum

1999 YILI KUTLU DOGUM HAFfASI

Haftasında

ÇOCUK ŞARKI.CARI oo i.CAHİ.CERİ GÜFTE

Düzenlenen

YARIŞfftASI

Yarışmalar

ŞARTNAMESi
1. KONU ve KISALTMA

1989 yılından itibaren
Peygamber Efendimiz
Hz. Muhammed (S.A.V.)'in
d~um yıldönümlerini
"Kutlu

Doğum Haftası'' adı

altında, çeşitli

sosyal ve kültürel
faaliyetlerle icra eden Türkiye
Diyanet Vakfı, 1999 yılında da
hafta münasebetiyle her kesime
hitabeden çeşitli yarışmaJar
düzenliyor. Türkiye Diyanet
Vakfı' nın gerçekleştirecegi
ycı;rışmalar şunlardır

:

L Türkiye Diyanet Vakfı , 1999 yılı Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle, çocukların zihninde kolayca kalabilecek şarkı ve ilahı güftelerinin ortaya çıkmasını sağlamak üzere "Çocuk Şarkıları ve ilahile ri Güfte Yarışması " düzenlemiştir . Bu şartnamede geçen " Vakıf' kısaltması, Türkiye
Diyanet Vakfı ' nı ifade eder.

il. AMAÇ
Türk çocuk edebiyatına, çocukların kolay
yeni ve özgün eserler kazandırmak ; bu eserlerle
çocukların, gelişme çağında dint, milli, ahlaki, toplumsal duygularını , tabiat
ve insan sevgisini, ana dili öğrenimlerini ve edebt zevklerini sağlıklı yoldan
beslemek, geliştirmek ve zenginleştirmektir.

2 . Bu

yarışmanın amacı ,

anlayıp öğrenebilecekleri

111. ARANAN ŞARTI.AR
lik~retim Okulu ~rencileri
arasında

"Dini Nitelikli

A- ESERLERDE
3. Yarışmaya

Şür Yarışması" ,

eserlerin;

Konu itibariyle Allah, Peygamber, lslam, Vatan, Millet,
Milli Kültür, aile, anne, baba, kardeş, arkadaş, çevre,
insanlık sevgi ve saygısı , paylaşma, birlik ve beraberlik
duygusu, çeşitli ahlaki hasletlerle ilgili konularda çocuklarda müsbet davranış kazandıracak nitelikte olması,

b)

Dil açısından , 4-15 yaş arasındaki çocukların anlayacağı
nitelikte, sade, akıcı berrak ve dilbilgisi kurallanna uygun

Balkanlar, Kırım ve Kıbrıs
Türkleri arasında

"Dini Muhtevalı Şiir

katılacak

a)

Yarışması ",

olması,

c)

Çocuk ruhunun zevk ve beğenisine uygun, sevdirici,
özendirici, yüceltici ve olumlu bir anlayışın ürünü olması,

"Bilgi Yanşması ",

d)

Milli ve dini birli!1i zedeleyici, bozucu, moral yıkıcı ,

Kur'an Kursları ögrencileri

e)

Lise ve Meslek Liseleri

arası

karamsar, kötümser ifadelerden uzak olması,
Yeni ve özgün olması ve daha önce herhangi bir
yarışmaya sunulmamış olması ,

arası "islam ve Çalışma

f)

Konulu Araştırma Yazı

Başka şiirlerden şu
olmaması

Yarışması" ,

veya bu şekilde aktarılmış
gerekmektedir.

B- YARIŞMACIIARDA
ilim adamlarına yönelik
"İslamı Araştırma Ödülü
Yarışması"

4.

Yarışmaya katılacaklarda aşagıdaki şartlar aranır:

a)

ile

T.C. ve K.K.T.C. vatandaşı olmak, (Anadolu Türkçesi ile
yazmak şartıyla diger Türk Cumhuriyetleri vatandaşlan ve
Türk Toplulukları mensupları da yarışmaya katılabilir)

"Çocuk Şarkıları ve

b) Jüride ve yazışmanın düzenlenmesinde yetki ve sorumluluk taşıyanlar arasında bulunmamak,

ilahileri Güfte Yarışması" .

c)

Bu yarışmalardan bazılarının şart
namelerini bültenimizin bu sayısında
bulacaksınız. 0iger şartnamelerde
Vakfımız Genel Merkezi ile il ve ilçe
müftülüklerinden temin edilebilir.

Yaş veya meslek itibariyle herhangi bir sınırlamaya tabi
tutulmamak, (reşit olmayanların hakları konusunda kanuni
temsilcileri muhatap alınır)

iV.

KARŞIIJKLI

5.

Vakıf

ile

HAKLAR

yarışmaya katılan

eser sahipleri,

karşılıklı

haklar konusunda

aşağıdaki

şartlarda anlaşmış sayılırlar:

a) Yarışmaya katılan eserlerin tüm yayın haklan Türkiye Diyanet Vakfı' na ait olacaktır.
b) Yayınlanan eserlere "Türkiye Diyanet Vakfı Te'lif Ücretleri Talimatı" esaslarına göre ücret
ödenecektir.
c) Yarışma tarihinden itibaren ilk iki yıl içinde yayınlanmayan eserlerin tüm yayın hakları
sahiplerine geri dönmüş sayılacaktır.
d) Güftenin yarışma veya sipariş yoluyla bestelenmesi hakkı , yarışma tarihinden itibaren
ilk beş yıl içinde Vakıf'a ait olacaktır.
e) Eserin bestesinden doğan her türlü haklan kullanma yetkisi ilanihaye Vakıf'a ait olacak;
ancak sağladığı gelirler Vakıf ile eser sahibi arasında yarı yarıya paylaşılacaktır.

V. TAKViM
6.

Yarışmanın

takvimi aşağıdaki gibidir:
a) Eser sahipleri, yarışmaya katılacak eserlerini, daktilo ile yazılmış olarak, kısa biyografileriyle
birlikte ve beş nüsha halinde 01.03.1999 tarihine kadar "Türkiye Diyanet Vakfı
Yayın Danışma Kurulu, Dr. Mediha Eldem Sokak No: 72/B
Kocatepe - Ankara" adresine elden teslim edecekler veya posta ile göndereceklerdir.
Vakfın belirleyeceği jüri, 10.04.1999 tarihine kadar değerlendirmeyi yapacak ve dereceye
girenleri tesbit edecektir.
c) Jüri, eserleri uygun bulmadığı takdirde ödüllerin bir kısmını veya tamamını vermemekte
serbesttir.
d) Dereceye giremeyen eser sahiplerine ayrıca duyuru yapılmayacaktır.
e) Yarışmaya gönderilen eserler, sahiplerine iade edilmeyecektir.

b)

f)

Postadaki gecikmelerin sorumluluğu, gönderene ait olacaktır.

g) Dereceye layık görülen eserlerin ödülleri, Kutlu Doğum Haftası içinde Ankara'da verilecektir.

ÖDÜIJ.ER
7.

Yarışmada

uygulanacak diğer hükümler şunlardır:
a) Birinci eserin ödülü
120.000.000.-TL.
b) ikinci eserin ödülü
90.000.000.-TL.
60.000 .000.-TL.
c) Üçüncü eserin ödülü
d) Mansiyon (üç adet)
90.000.000.-TL. (3x30.000.000.-TL.)

VDI.DIÖER HÜKÜMLER
8.

Yarışmada

uygulanacak diğer hükümler şunlardır:
a) Yarışmaya gönderilen eserlere yazarın adı ve soyadı değil rumuzu yazılacak, rumuzun kime ait
olduğu küçük ve kapalı zarf içinde dosyaya eklenecektir.
b) Jüri'ye sadece eserler teslim edilip eser sahiplerinin kimlikleri Vakıfca yanşma sonuçları
belirleninceye kadar mahfuz tutulacaktır. ·
c) Bu şartnamede hüküm bulunmayan konularda, Vakfın yürürlükte olan konu ile ilgili diğer
mevzuatı uygulanacaktır.

d) Uygulamada ortaya çıkacak boşluk , aksaklık ve tereddütlerin giderilmesi için Vakıf, bu
şartnamenin ana ilkeleri paralelinde özel şartlar tesbit etmeye ve tedbirler almaya yetkilidir.

Yarışmaya katılanlar, işbu şartnamede
sayılırlar.

tesbit edilen bütün esaslara

uymayı

kabul

etmiş

TÜRKiYE DiYANET VAKFI 1999 YILI KUTLU DOGUM HAFTASI

IRMALARI 0D0L0
Türkiye Diyanet Vakfı , her yıl İslam Dinf ve kültürü alanında yapılmış ilmı bir araştırmaya ödül verecektir. (1999 yılı ödülü 600.000.000.-TL.dir.) İslami İlimler alanındaki orijinal araştırmaları teşvik için konan bu
ödül her yıl Kutlu Doğum Haftası içerisinde takdim edilecektir.
KONU
Ödüle konu olacak eserler için "İslam Araştırmaları" başlığı altında geniş bir disiplinler yelpazesi
düşünülmektedir. Eserlerde İslami llimler, lslam ve Türk Toplumu ile bunlar arasındaki tarihi bağlantı
alanları konu edinilebilecektir.
·

KATILIM
Başvuru üzerine veya jüri tarafından doğrudan seçilerek incelenecek eserlerin matbu olması şart değildir. Ancak eserin 1998 yılı içinde tamamlanmış veya basılmış olması gerekmektedir. Daha önceki yıl
lara ait eserler değerlendirmeye alınmaz.
Eser sahibinin başvurusu halinde eserin ait olduğu ilim dalında temayüz etmiş bir ilim adamının veya
ilmı kuruluşun tavsiyesi de müracaat dilekçesine eklenecektir. Tavsiyesiz başvurular incelenmeyecektir.
Jürinin referans olarak kabul edip etmeme hakkı saklı kalmak üzere ilim adamları ve ilmf müesseselerin doğrudan doğruya aday göstermeleri mümkündür.
Başvurularda eserin iki nüsha gönderilmesi ve tercümeihal ile ilmi çalışma-yayın listesinin eklenmesi
gerekmektedir.
Yarışmaya gönderilen eserler yazarlarına iade edilmeyecektir.
Yabancı dildeki eserler yarışmaya katılamazlar.
Dereceye giren eserin yayınlanması halinde, Vakıf Yayın Talimatnamesine göre telif ödenecektir.
JÜRİ ÜYELERİ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prof. Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.

Mehmet AYDIN
Ali BARDAKOGLU
Süleyman Hayri BOLAY
Mehmet HATİPOGLU
Abdurrahman KÜÇÜK
llber ORTAYLI
Bahaeddin YEDİYILDIZ

SÜRE
Eserler en geç 10 Ocak 1999 tarihinde Vakfımızda olacak şekilde gönderilecektir.
Başvurular "Türkiye Diyanet Vakfı Dr. Mediha Eldem Sokak No: 72/B
Kocatepe / ANKARA" adresine elden veya posta ile yapılabilir.
Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
0

Bu yarışma, 2000 yılından itibaren konulu kitap yarışmasına dönüşecektir.
2000 Yılı yarışma konusu "2000'1i Yıllarda Hz. Muhammed"
2001 Yılı yarışma konusu "2000'1i Yıllarda Hz. Musa, lsa ve Muhammed (SAV.)"dir.

TÜRKİYE DİYANET VAKFI

2000 YILI KUTLU DOGUM HAFTASI
1

A

H

H

H

ISLAM ARAŞTIRMALARI ODULU
Türkiye Diyanet Vakfı , her yıl İslam ve Türk dünyasının dini, sosyal, ekonomik vb.
ilmi bir araştırmaya ödül vermeyi gelenek haline getirmiştir.
2000 yılı ödülü 10.000.-(Onbin) ABD Doları'dır.

konularında yapılmış

KONU

"2000'li

Yıllarda

Hz. Muhammed (S.A.V.)"

KATILIM
- - - • - Eserin önceden yayımlanmamış olması ,
Eserlerin 8 (Sekiz) nüsha halinde teslim edilmesi ve yazarın özgeçmişinin eklenmesi,
3- Eserin hacminin (safyada 250 kelime itibariyle) 300 sayfadan az, 400 sayfadan
fazla olmaması gerekmektedir.
4-

Yarışmaya

gönderilen eserler yazarlarına iade edilmeyecektir.

5- Kazanan eserin yayın hakkı sürekli olarak Vakfa ait olacaktır ve yazara Türkiye
Diyanet Vakfı Yayın yönetmeliği çerçevesinde telif ücreti ödenecektir.
6- Yabancı dildeki eserler yarışmaya

katılamazlar.

JÜRİ ÜYELERİ
1.

Prof.Dr. Mehmet AYDIN

2.

Prof.Dr. Ali BARDAKOGLU

3.

Prof.Dr. Süleyman Hayri BOLAY

4.

Prof.Dr. Mehmet HATIPOGLU

5.

Prof.Dr. Abdurrahman KÜÇÜK

6.

Prof.Dr. llber ORTAYLI

7.

Prof.Dr. Bahaeddin YEDİYILDIZ

SÜRE
Eserler en geç 01 Aralık 1999 tarihinde Vakfımızda olacak şekilde gönderilecektir.
Başvurular "Türkiye Diyanet Vakfı Dr. Mediha Eldem Sokak No: 72/B
Kocatepe / ANKARA" adresine elden veya posta ile yapılabilir.
Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
rı 2001 Yılı yarışma konusu "2000'1i Yıllarda Hz. Musa, lsa ve Muhammed (S.A.V.)"dir.

~u~e

Fruıliretleri
•

KOCAELİ
Kocaeli Diyanet Kültür ve Eğitim Sitesi 'nin inşaatı hızla devam ediyor.
Kocaeli Şubemiz tarafından 1996 yılında
temeli atılan Müftülük sitesinin inşaatı devam ediyor. Kaba inşaatı tamamlanmış
olan sitenin tavanı uzay çatı sistemi ile kapatılmış ve dış cephe ile iç duvarların tuğla
örme çalışmalarına başlanmıştır.
859 m2 arsa üzerine inşa edilen ve 8 katlı
olan sitenin toplam kullanım alanı 5500 m 2
olacaktır. Hayırsever vatandaşlarımızın yardımları ve müftülük personelinin feda kar
çalışmaları neticesinde kaba inşaatı bitirilmiştir.

Müftülük Sitesinin müştemilatında; 50
araç kapasiteli otopark, konferans salonu,
kitap ve sergi salonları, lisans laboratuvarla-

,

rı, hizmetiçi eğitim salonları, kütüphane, hac ve
umre kayıt büroları ile müftülük ve Vakfımız şubesi
nin tüm ünitelerine hizmet verecek birimler bulunmaktadır.

Cumayeri

Harmancık
Harmancık Şubemiz tarafından Harmancık

Merkez Camii'nin minaresi yaptırıldı. llçe Müftüsü ve Vakfımız Şube Yönetim Kurulu Başka
nı Yusuf Tuna ' nın verdiği bilgiye göre, vatandaşların desteğiyle yapımına başlanan 63 m
yüksekliğinde ve çift şerefeli minarelerden birisinin tamamı bitirilirken birisinin de bitme
aşamasında geldiği öğrenildi.

Cumayeri İlçe Müftülüğü

müftülük personelinden

ve Vakfımız şubesinin katkılarıyla oluşturulan fut bol

oluşan ekip mücadele et-

tikleri 12 takım

takımı,

üçüncülüğü aldılar.

Cumayeri Kayma-

kamlığı ' nın düzenlediği

arasından

Kaymakamlık futbol tur-

turnuvada üçüncü oldu.

nuvasında üçüncü gelen

Cumayeri Müftülük futbol takımını oluşturan

takımımıza

imam-hatip , müezzin ve

man

pasını

üçüncülük kuKaymakam Süley-

Yılma-z

verdi.

~nbe
Faalivetleri
•

Saray
Saray Şubemiz yaz döneminde hizmetlerine ağırlık verdi. Şubemiz merkez
ve köy camilerinin çevre düzenlemelerini yaparak yeşillendirdi. Bu kapsamda
camilerin ve müftülük binasının etrafına
çok sayıda fidan dikildi.
Merkezdeki camilerin için ve dış boyayapan Şubemiz , ilçenin ikinci büyük cami olan Hicret Camii'nin tuvalet,
gasilhane ve şadırvanını yaparken, Zincirkıran Köyü Camii'nin de minaresini
larını

tamamladı.

Kaba inşaatı daha önce bitirilen 2 katlı
ince işleri de Saray Müftülüğü ve İlçe Kaymakamı Yılmaz Arslan ' ın maddı ve manevı katkıları ile bitirildi. 1 . katında müftülük dairesi, ikinci
katında lojman bulunan sitenin açılış töVakıf binamızın

renine Van Valisi Abdulkadir
Sarı , İlçe Kaymakamı Yılmaz

Arslan , İl Müftüsü Osman
Şarklı, Belediye Başkanı Seracettin Bilmez, ilçe Müftüsü ve

Vakfımız Şube

Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Keşveli
oğlu, Özalp Müftüsü M.Faysal
Geylani, daire amirleri ve kalabalık bir topluluk katıldı.

Ordu Müftüsü Cevat Altun açılış münasebetiyle
yaptığı konuşmada caminin
Perşembe
müştemilatı hakkında bilgi verirken, PerPerşembe Müftülüğümüzün gayretli çalışmaları ve hayırsever şembe Kaymakamı Necmettin Yalınalp
vatandaşlar-ımızın katkılarıyla 1992 yılında temeli atılan 1500 da Türkiye'nin her yönden ilerlediğini
cemaat kapasiteli Merkez Camii yapılan görkemli bir törenle millı kimlik sahibi, kaynaşan, bütünleibadete açıldı.
şen , sevgi dolu, hür düşünceli insanların
Açılış törenine, Ordu Vali Vekili Ömer Bıçkıcıoğlu, llçe Kay- oluşturduğu bir Türkiye'nin ortaya çıka
makamı Necmettin Yalınalp , Ordu Belediye Başkanı Fikret cağını söyledi.
Türkyılmaz, Perşembe Belediye Başkanı Ertekin Çolak, Ziraat
Diyanet İşleri Başkanlığı Din HizmetFakültesi Dekanı Prof.Dr. Yusuf Nurettin lsmail Çelebioğlu , leri Daire Başkanı Abdurrahman KahyaDiyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Dairesi Başkanı Ab- oğlu da yaptığı konuşmada camilerin
durrahman Kahyaoğlu , Din Eğitimi Dairesi Başkanı Şükrü Özsosyal hayatın vazgeçilmez bir parçası
türk,Ordu Müftüsü Cevat Altun,il ve ilçe belediye başkanları,
olduğuna dikkat çekerek, "Birlik ve bedaire amirleri ve kalabalık bir topluluk katıldı.
raberliğin pekiştirildiği camiler, zengin ile fakirin , amir ile memurun diz
dize, sırt sırta Allah 'ın huzurunda secde ettiği mukaddes mekanlardır" dedi.

...' .

Tören sonunda Müftülüğümüz tarafın
dan caminin yapımında emeği geçenlere birer plaket takdim edildi.
1500 cemaat kapasiteli, kaloriferli, tabandan ısıtma sistemli ve üç katlı olan
caminin müştemilatında; üç şerefeli çifte
minare, mutfak, yemekhane ve sosyal
tesisler yer almaktadır.

etkenar Aıevmk - Bektaşmk
Alevilik
Bektaşilik

Mehme~rdoğan Ush1p ve Seviye
•slamiyet
1

bin yıllık kültürümüzün teFert hayatımızdan cemiyet ha·
hukukumuzdan devletler arası
hukuka, hasılı bütün hayatımızı , hatta ideal ve
rüyalarımızı yakından etkileyip besleyen ana
kaynaktır. lslamiyet'i algılamada ve yaşamada
tarihten bugüne gösterdiğimiz farklılıkları ce·
miyetimizi ayrıştıran unsurlar olarak değil,
mozaiğin ayrı ayrı taşları veya kültür renkleri
olarak telakki etmemiz daha sahici olur. Tari·
hin hükmü de bu doğrultudadır. Millet olarak
yapmış olduğumuz büyük kültür ve medeniyet
hamlelerinde aynı hedefe yönelmemiz, aynı
istikamet doğrultusunda çaba göstermemiz
bunun bir delilidir. Yakın tarihimizden misal
verecek olursak, işte "Çanakkale geçilmez"
diyen, Milli Mücadeleyi imanla, aşkla ve büyük fedakarlıkla göğüsleyen bu millet, dahitt
ve harid bütün etkilere karşı tarihin hükmünü
yeniden onaylamıştır.
Bugün Alevılik adı altında gelenekleşen
muhalefet kültü siyasallaşmak ve ana bünye·
den ayrışmak eğilimindedir. işin tuhafı böyle
bir eğilim zaman zaman teşvik ediliyor. Bu
meyanda medyada "devletin resmt dini" tabiri
kullanılıyor. Müslüman kimliğine yeni sıfatlar
ekleniyor.
taşıdır.
yatımıza, aile

mel

Ne var ki ana bünye kendi statükosunu ge-

----

leceğe taşımak isterken tarihle çatışıyor ve
ucuz bir pragmatizm içine giriyor. Asıl temel
yapı göz ardı ediliyor. hatta rencide edici ta·
vırlar takınılıyor. Biz istikbal adına gerçek teh·
likeyi burada görüyoruz.

Bu çerçevede Alevilik ve Bektaşılik ayrı bir
inanç değil , "tevhid" inancının hayata bir ba·
kış tarzıdır. Üslüp farklıdır, tarihi ve sosyal alt
yapı farklıdır. Bunu da kimsenin inkar etmeye
hakkı yoktur. Batılı hayat, farklılıkların mücadelesine dayanır. Biz. hiçbir sınıf farkı kompleksine kapılmadan farklılıklarımızı idealde
tevhid edebilmeyi ve bu anlayış doğrultusunda
münasebetlerimizi sürdürebilmeyi başaran nadir milletlerden biriyiz.
Her ne kadar yakııı dönemlerde. ülkemizin
içine düşmüş olduğu iktisadi buhranlar fırsat
bilinerek cemiyet mozaiğimizi ayrıştırmaya ve
kültür farklılıklarını birbirine düşman unsurlarmış gibi göstermeye çalışanlar ve bundan fayda umanlar olmuşsa da. küçük bir silkinişle bu
arızi halden kurtulmamız elbette mümkün gözükmektedir.
işte Türkiye Diyanet Vakfı böyle bir silkini·
şe katkıda

bulunmak amacıyla bir dizi çalış
maya öncülük yapmış ve bunların ürünlerini
de kitap olarak neşretmiştir.

Tartışmaları

~

r

Alevılik

Bektaşılık

Tartışmaldrı

P

rol.Dr. Cemal Sofu-

u

oğlu ve Prof.Dr.
Avni ilhan, son 10-15
yıldır ülkemizde Alevilik-Bektaşilik konularında çeşitli zeminlerde ilgili-ilgisiz, bilgili-bilgisiz
tartışmalar olduğundan şikayetle konuyu bir baş
ka açıdan gündeme getirmeye çalışmışlardır.
Hassas konular daha ciddi ve titiz davranmayı gerektirir düşüncesiyle ve herkesin okuyup anlayabileceği bir üslı'.ipla meselelere açıklık getirerek olaya eğilmişlerdir.

Araştırmacılara göre lslam tevhit dinidir. Bu birlik

Hz. Peygamber ve ilk halifeler döneminde canlı bir
şekilde görülmüştür. Sonraki dönemlerde ortaya
çıkan ihtilaflar dini muhtevalı olmayıp siyasidir.
Benzer siyasi ayrılıklar ve kanlı kardeş kavgaları
çeşitli adlar altında zaman zaman hortlatılarak günümüze kadar süregelmiştir.
Allah'ın birliğine

inanan herkes tevhidin birleştirici
Türkiye'deki Şfı-Alevi-Bektaşi
lerin büyük çoğunluğu tevhid inancına bağlı, 12
imama saygılıdır. İslamiyeti farklı anlayıp yorumlayanlar birbirlerinin düşmanı değil kardeştirler.
Günümüz dünyasında, Türk-lslam kültürünün
renklerini bir bütünün parçalanmaz unsurları telakki etmeden kendimize bir yer edinebilmemiz
mümkün değildir.
bayrağı altındadır.

Tarikat-,
Aliyye-i

'

Bektaşiyye

1

Tarikat-ı

•

Aliyye-i

Bektaşiyye

M

ünci Baba olarak maruf
Şeyh

Baba Mehmed
Süreyya'nın bir risalesinin sadeleştirilmiş hali. Sadeleştir
meyi Yard. Ooç. Dr. Ahmet
Gürtaş yapmış. Bir Bektaşiye
klasiği olan kitapta, Bektaşi
tarikatının adap, erkan ve
inanç dünyası ele alınıyor.

On İki İma~ Serisi

Günümüzde Alevilik
ve Bektaşilik
akfın düzenlemiş olduğu

V bir panelin metinleri. Kitapta, her kesimden ilim ve
fikir adamının katıldıkları ve
konuyu yorumladıkları panelin tebliğ ve müzakereleri yer
alıyor. Meseleyi birlikte ve
samimiyetle göğüsleminin bir
misali.

Günümüz Aleviliği
r. llyas Üzüm tarafından

D

yapılan

bir sosyal alan
Alevi vatandaşları
mız kendilerini nasıl ifade
ediyorlar? Günümüz temsilcileri kimlerdir ve görüşleri
nelerdir? Kendi yayınları ve
temel tezleri. Yani konuya
içerden bir bakış.
çalışması.

Türl<iye Diyanel Vakfı On iki lmırn'ııı hayatlannı ve göilmi kriteıfe< çerçevesinde neşretmeyi
planlamış dlJ\Jrnda Amaç, hem yanlış bilgilenmeyı gidermek, hem de genç kuşaklara On iki imam sevgisiri aşıla
mak. Çeşitli ilim adarnlanna siparişi verilen bu seriden
elaı iki kitap neşrediiniştır.
ıüşlaiıi tarafsız ve

1. imam Ali

Prof. Or. Ethem

Rı.ıhi Fığlalı tarafından

kaleme

alınmış.

2. imam Musa Kazım, imam Ali Rıza,
İmam Muhammed Ta ki

Prof. Dr. Avni ilhan tarafından kaleme alınmış.

Amerikalı
Müslümanlar
Dr. Abdulbaki KESKiN.

O O O l\imıiklerini .Arıyor...
I•

nsanlık tarihi inançlarının,
kültürlerinin, renklerinin, ırkları
nın, ilmi ya da siyası düşünceleri
nin farklılıklarından dolayı, toplu
halde veya münferit olarak kurşu
na dizilen, yakılarak, linç edilerek,
ya da işkence yapılarak öldürülen
milyonlarca insanın acı öyküleri
ile doludur.
Amerika Birleşik Devletleri'nde
yapılan bir araştırma incelemeye
konu olan siyahların dramı da bir

I

1

bakıma

böyle bir acı öykünün taanalizidir. Hayatta kalabilmek
için beyazlara karşı ırk ve kültür
üstünlüğü motiflerini koruyucu birer kalkan gibi kullanmak isteyen
siyahlar, mücadelelerinin bir aşa
masında, stratejilerinin bir paradoksa dayandığını anlamışlar,
kendilerini küçük gören, hatta insan saymayan beyazların da üstünlük iddialarını aynı motiflere
oturttuklarını fark etmişlerdir.
rihı

TDV Yayınları,
146 Sh., Ankara 1998.

Malcolm X, Warith Deen Muhammed gibi bazı siyah liderlerce
bu paradoksun tamamıyla farkedilmesinden sonradır ki Amerika' da, 500 yılı aşan tarihi ile geleneksel lslam, kurtuluşun hakikı
vasıtası olarak devreye girmiştir.
Dr. Abdulbaki Keskin, bu eserinde, ABD'deki siyah Müslümanların dramını tarihı ve sosyal boyutlarıyla ele alıp okuyucuların
takdirine sunuyor.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınlarının 1998 AGUSTOS ayında
işletme merkezi ve yayınevlerinde en çok satılan yayınların listesi

Basılı Yayınlar

1. Kur'an-ı Kerim (çeşitleri} ve Meali
2. Açıklamalı ibadet Rehberi
3. lslam Hukuk İlminin Esasları
4. Günümüz Meselelerinde Fetvalar
5. Med. Hukuk Ceph. Ahmet Cevdet Paşa
6. Günümüzde Alevılik ve Bektaşılik
7. İslam'da Nüfus Politikası
8. Açıklamalı Dua Kitabı
9. İbadet İlkeleri
10. İslam' ın Işığında Kadın
1 1. Hutbeler
12. Er-Risale
13. llmı Gerçekler
14. Hadis Tarihi
15. Türkiye'deki Türk Dünyası

Yabancı

Dildeki Yayınlar

Almanca
1. D. BOTSCHAFT DES KORAN
(Kur'an Davet Ediyor}
2. ERLAUBTES UND VERWEHRTES
(Helaller ve Haramlar)
İngilizce

1. GHAZAU AND IMMANUa KANT

(Gazali ve Kant'ın Ahlakı Görüşleri}
2. THE BASICS OF ISLAM
(lslam'ın Temel Bilgileri)
3. MOHAMMED THE PROPHET
(Hz. Muhammed}

I

Şeyh Edebali'nin

Osman Bey'e Nasihatı
oğul,
İnsanlar vardır, şafak

vaktinde doğar,

akşam ezanında ölürler.

Avun oğlum avun.
Güçlüsün, kuvvetlisin,

akıllısın, kelamlısın.

Ama;
Bunları

nerede,

nasıl kullanacağını

bilmezsen,
Sabah rüzgarında savrulur gidersin.
Öfken ve nefsin bir olup aklını yener.
Daima sabırlı, sebatlı ve iradene sahip olasın.
Dünya senin gözlerinin gördüğü gibi büyük değildir.
Bütün fethedilememiş gizemler, bilinmeyenler, görülmeyenler,
Ancak; senin fazilet ve erdemlerinle gün ışığına çıkacaktır.
Ananı, atanı say, bereket büyüklerle beraberdir.
Bu dünyada inancını kaybedersen yeşilken çorak olur, çöllere dönersin.
Açık sözlü ol. Her sözü üstüne alma. Gördün söyleme, bildin bilme.
Sevildiğin yere sık gidip gelme, kalkar muhabbetin itibar olmaz.
Üç kişiye acı:
Cahiller arasındaki alime,
Zenginken fakir düşene,
Hatırlı iken itibarını kaybedene.
Unutma ki! yüksekte yer tutanlar,
Aşağıdakiler kadar emniyette değildir.
Haklı olduğunda mücadeleden korkma.
Bilesin ki! atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler....

